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 1 سکس ملاعرد
 یدامشب یاههزاورد دووبلاه

 نآ یفلتخم لیاسوب مدرم و دداد

 رنه . دنسب اتیمادیپ ءاد
 لابقا «یئابیذ

 یلد دتشایم امتستختیاب دورو
 اد اهنیا زا كيچیه دلفسنامیج

 :.تورگ

 لدادتم قرط ژا ,

 دی دنسن یکشیپ رثه ملاعب لوخدیارب
 زاورد هرخدلاب و

 بلق رد شن نتخورفا ابوا
 دومن ادیپ یدی

 نآ ندرک شوماخ سس و نادرم

 دد دوخ زیگن |هسوسو ندب هلبسوب

 تسا هدش قفوم شیوخ روظنم
 نیا یصاغتشا هچبلق شت]نوتک ات
 یعالطا ام هدومن شوماخ هتیرته
 مینادیم ارثبا یلو میدادن تسدزد
 رص خ یا رب سک ونینایمک یاسورهک

 1 دنن زیمٍ هنیسب تانسیلیخ وا

 نذ» دراد هدیقع هن دلنفنام

 مزال!ددادن ابا دوخمادن اذا هاگرح

 رارفمومع دید شرممرد ارن | تسا

 یساکع ره نیدود لب اقمرد دهد

 رارق هنهرب الماک تروص, تسارضاح
 یساکع رنهب یتمدخ !رنیاودریگ

 + دن ادب

 دشوریم دلیقسن م ه ین مسابل
 هدیسچیاهژادن بو رصتعم یردقب

 الوصا ادیت اةوف تسسق هکد نشابم

 یناتحت شعبردو دناشومن یزیچ

 اپیکدمآ رب و اهیکتفرورق هیلک مه
 ؛ دنتسه نابابت الماک

 نانذ زا یکی نوسدایالول
 اکب رمآ یلامایس تالجمرد هدنسیوت

 دبونپم دوخ ترلاقم زا یکی دد
 سلجم دراو دلفن ام هباکنه >

 روصت نینچ هاگن نیلوارد نم دش
 «+درادن نترب یسابل نز نیا هک مدرک

 نیاهداب دو رگبدخوشهدنسپ ون كيو

 نونک ات» دیوکیم نینچ مناخرتخ»

 یارپ امنیسناد رک داک هک هدوپ لومحم
 انار نانز ینراج: یامه هدافتسا
 هزاجااهت[ تءاجت و مرش هک اجنآ

 دنب امت هنهرب نیب دودلب اقفدد دادی

 ترذعمو شر وب
 ۱۳ راس ی

 رزم

 یدردجدوویلاه
 رم نمنص هک یتاهتیقفوم زا هدش ی ٍ

 3 ۱ لاسدنچ نیادد

 نینچ هدنسون هلاق : رد #" ۱ ور

 یروطا رپما ثكب»تسا هدومند

 یزیچ نآیاجب یلد دون طوقس
 مووتیم ایرب یدوطا ریما زا رتپب

 ادصو رسیب

 یاقآ هک دش مولعم هرخالاب
 كرزم نادرگ داک < دروف ناج >
 تحارتسا یارب هک اکی رمآ یامنص

 ۳۱۳, درج یدادمتا نمز رج
 هتئاوتن اجن آ رددوبهدومن ترفاسم
 یک هکنآ نودب و دنیگنب تحار

 ویدوتسا كب كمك اب دوش تفتلم

 یلودنمرثه هشیب رثه و یدنلریا
 - لریس» یسلکنا سانشان ابیرقت

 «هامندیشخ رد» مانب یملیف «كازوک

 ازجمناتساد هسزا هک هدروآآ دوج وب

 تسا هدش لیعشت

 و دیجمت دروم هک ملیف نیا

 باچ دنارج نیدقنم هلک نیحت
 یک طسوت هتفرکرارق كرویوبت
 , دشده|وخ شخب ناپجردرت داو

 طلا وت میک زا
 ملیف یارب كاکچیه درفلآ

 نایم ز



 ول راک ود نووبا
 زلکیانیچوهدیسد مایتاب نآ هیبن
 هدامآ] زونه دنچ ره هک دداد مان

 و بیجع یتادصورس هدشن شیامش

 رما نیرظان و هدوت اپرب هقبای
 یریظن یب تیقفوم هکدن راد هدیقع

 نازیم كث نود و هدروآ تسدب

 < نیچودیدا » ملیفرب نآ شورف
 دش دهاوخ غلاب

 -نبجشقن كاو ملیف نیادد

 اکی زم] تاب تكرزب هشی رثه رلکیا
 لا ین اهج كنجز ادعب یاپلاسرد

 زا یکی < زلکیاو . دیامنیم هافیا
 های رد هک تس|یدودعم ناکشیب منه
 مهیترهش دش قفوم مات وک نام

 رصاعم ناکشیپ ره نیرتک دز ب
 اد دوخ مات و هدرو] تسدب ری,

 رلیم شوگب سرت اش 6
 دناسرب مهینابددا

 هشیب رثه نیا قوشمو ید

 ۳ هک ءدوب رک ک
 . دیدرکیم پوبضیم یو23

29 

 اب

 تنوماراب :كحضم هرهح
 یارب ) رتسادرقو نروبهیددا

 (داب نمود

 رتداو « یلولنس حور
 (داب نیمود یارب) تداوتسارمیج

 - تنوماداپ « نامرف هد

 کا رب ) رتسک ابنآ؛ نوتسهنوتل راچ
 (داب نیجنب

 «دشاب بشن [دناوتیم نیا
 سالکاد لپ ۰ رتومیسنیج - ورتم
 ازوینارف ینوتنآ و

 دنیانوی, یکمشخ دره ۴۳

 . یجیل «ادناق یرنه- ستستدآ

 « باک

 ] دهدیم راکسا لبیک
 قبط هک « ناکتشرف هتسد و

 یکیدزتهدنی آ ددرن دا وین ابمکنالعا
 فالخرب دشدهاوخ شیامت هدام]

 مولعمذآ رقذا تفریم راظتنا هجن

 نبضددو بلاج العاک رثا كي دیاب

 دودرامشب یرته

 هداب رد نآهژوس هک م لیق نیا

 اتو تسا اکیرمآ یلخاد یاهکنج
 رتا < هتفد دابرب > اب یاهزادنا

 دزاد تهابش كيت زلس فوررمم

 هدشین !درگ داکس لا ولوئار طسوت

 ندیدب هکبصاغشا رظن داپظا قبطو

 نیرتهبذ) یکی دناهدیدرکل فان نآ

 دوشم بوصمرن دا وب ٩0۷ یاهملین

 یزاب نیرتهب «یلااک ود نوویاوو

 هبادا !ددوخ یگشیپرته نادود
 . دهدم

 «دشدوخوقرب و دعرنییامو م

 نله تشذک رس و ملیت
 و تیالب نا كارتشاب « 1۳۳

 ودر هد هب

 هكتس .مهاولالک ودنووبا

 وقتا یناد

 سیساتلا دیدج یوب
 دشابیم زنشک ادورپ دو وکن

 ودیملیف هدننک هیهت "مناخزوته یلو
 . تسا هتفرگن رظن ۰ دز



۱ 
 ی

 یرنه رفكي یاههتشذگ یسررب

۱ 
۱ 

 (؟)تاملآت ماصیامنس
 كنج زادعب ینامل آ یاهملیف هنیم زردیلم دین اور تاظحالم

 اب اد دوخ یسدرب هتشذگ هتفهرد

 ملبف هنیمذ رد یتاظحالم رکذ

 ناباب۱ ۹۱٩ لوصحم «یراگیلاک و

 ؛نآ زادمب لاسهسمدد فرظرد میداد

 دوویلسل لوقب .یسن املآ یاهملیغ

 قامعا ردرتشیب هچرهو :امشیسخروم

 زیل عقاولایف «.دنتف دو رف راک ام

 صاخ یزاسلیف كبم نیا یارب

 رباک اما رذهب یتفص ؛كنجژادسب نامل7

 یگنوکچو تلاحهک تفاب ناوتیب

 نسیا,دیامت ناب یبوخب اد اهنآ

 یسدافناب ذددیقیقد هجرت هک هملک

 هلاسجنپ اب داهچ هدودكب؛(۱ )درادت

 هداد سیصخت دوخب | زنامل آآ یامثیس
 تبسا

 یاپملب نادود نسبا یطرد

 :یرنک اویاهناتساد یوحب یناملآ

 (۲)دی رفگپسداهكن ولبین یاههناسخا

 یاههولج اهنآ رد هک دندش لپ امن

 واهالویهو یشیامن رلومو هوگشاب

 دتشاد دوجو هثجل | میظع یاهرژ)

 مشچب اهتآدد هک یبیرف سانحا

 دوب رظن نیا هدن داد نایب دروفب»

 اب یدرف روطب دیاپ ناسا »هک
 و .ددرگ ورب ود یگدنذ یهچلویهر

 یمیدقهدیا نآ ذا تشگ رب ثكب نیا

 تسارح و تمالس هک د وب یناسناو

 -وزودع امتج او طیحم نطب ردا ددرغ

 (۳).تسجیم شرب

 زا یکسیرد یوله تادزب -۱

 روطنبا اد «هلکنبا شیاه لوون

 ؛ موشینعی رباک ام».دنکییم فی رعت
 ردهک یتلاحنآ یع, .بلانتشح و ی,
 ابناتسربق رد ؛ اههباخ روش هدر

 هسجرت مناونببن نم. تسامرفیکح
 <, منک ادبب هملک نیا یارب ییوخ
 اد تل نسپا رتسب و رن وپسکید كب

 ینم« یا وداج.هداما !قراخ(بپوم»
 , دپ مایع

 «دب رفکیزو4ادهملک نیا ۲

 م مپسپ ول یم شب ظفلتب

 660۲-3 س 1

 «د رفگیس» ملیف دكن ال زتیرف

 ذا یسخرب نیماضب یهاگن

 كا رب یوجشن ادو:میژادن ایب دان آ نیا
 یورزا هکدوب یاهغسن نیمدنچ

 طسوت ۱۹۲5 لاس دد هژوس نیا
 نامهواو دش هتشادرب نلاک كي رثه

 -وبس ریسک ارثا<«ماوک»> البف هک دوب

 درک هیت ۱۹۲۱ لاسددا د تسیل

 هک تسا یژان وسرپ كا رب یوجشن اد
 ناطیتهبالط قشع هاردوخ حدد

 دشو رفیم

 للجم را < سیا وب ورتمد

 ۰ رونکتیشدآ فی رظ یاههنجزارپ
 دم[ دوجوب كندل زتب رف طصوت هک
 ین اههلک هب اسب نارک راک ؛نآ ددو

 فرطب ؛ناب اب دا روتسدب هک دانه

 ابنآ زاایو دن وشیم هدنار اهنیشام

 شویراد ریزه : فیلأت
 رم جیم منا

۳ 

 و نی
 وجه رس

|۱۳ 
 و "ماص یامنیس جوا :مودلصف

 نیل دایا رب ملیف نیا دن د رکیمرود

 < رشب قوفام ریهد و یروئت راب
 كسب ملیف نیادد درک حرطم ار

 ؛اهرت ویلیم ربهركي وز رک داک ربهر
 قباستاعزانعو اهداضت مامت ودره

 تسد مسهاب ؛ دننکیم شوما رفار
 رس .تشپ هک ینادرمهب و ؛دنهدمم

 دنهدیمروتسددن |هدرک غامتجا اهنآ

 ماجنا ؛دنیام رفیم(اهن ]و هچنآ] هک

 دنهد

 لاس دنچ هک تسا بلاچ اما

 نامل ۲۰ «سیل وب ورتم و هیپت زا دعب

 هیهت تسباسب یماادرگ داکب یعلیق
 و یددارب سح نآ یط هک دنکیم
 دوشیمهاقلا ین ان ادارفا یربارب
 «تفان دومانب ناما آ رد هک ملیف نیا

 «دب رفگتیس»: زا یا هنحص
 نیا دد دداک نویسزوپمک دد ندافن تیاعد هقیلسو دن |هدش ياهحم تانیت رت هب لیدبت ین اسن ادا رفاثآ رد هک یرامیمللجم یاهحرط

 . تسا راکشآ رب وصت

 تر رم

 ۰ 7 ۳ ّگ

 ۳ ۷ و 1
۰ 

 رج
 عوزارت

 :ندم+ کد 5 هی امت
 ۰ رردیپ ] هنفهدد دخ هداد شیام
 رزرو سس رک دهاوخ را رقام ثح»

 ررف نا رود نیمهدد

 مأنب هسلا رف ردو

 ملی کی رد رف تك دزب نادرک رو را ی ایم

 7 نا و مان تحت ولات دو«

 2 الا یداکمهاب ۶
 هنح اس

 یالین هتشد 7
 تفرک دارق تسیدن اک اپ ورپ
 نابلیما هکدوب راکهاش نیمه

 زا جراخ ردهک دش

 ردو

 اب یی نادود سنامرف رپ ناب

 ناتساد.دومآ هاداار دوخ یهشیپ

 لنهرومام كي تشذگ رس؛ملیف نیا
 راجانب ودهدیمتسدژ اد شلفش هک

 ارلتهحارتسم رانک رد نداتسب |لغش

 ساسحا|قمع كب یاداد.دنکیملوبق

 ورمنیایانچ ذاس, ؛دوب هجوتلباق
 ماگنهاپبش هک اد شیابیذ مدوفین وا
 تسدو اهحارتسم دانک رد نداتسیا

 تسدزا درکیم نت رب لثه یاهیل وش
 ردزین مایف كيتامادد جدا ودهدیم

 نایاب و یخ رب هدیقعب اما ,تساج نیمه

 تخاسدوخ ملیفیا رب ولان دومهک « یشوخ
 ناهک انا دیر روب زمدرم"نآ یطو
 فیمطیردقاد روب زم رث هد رب ثداب

 تسا هدرک

 رهدان آلیبق نیا هک تسا یلتفگ

 هادلا دنبوگب دننسا وغیم هک ار هچ

 نا ذایدایسب -دن د رکیمناب رب واصت

 ی دنایلیخیاه هتشون یاداد اهملیف

 رس, واست یالبال رد هک .دندوب

 یکب هک زین مابف هسود رد و دشیم رهاظ

 < هدنخ نیر آ > نیمه اپنآ زا
 الوصاملیف رسان رسرد .دشاب وان دوم

 دد .دشن رهاظهدرب یورب یاهنشوآ

 هک یمویدم رد تماص یاهملیف نیا

 تسا یهب دب ؛دوب وگتفک و تحصدق اف

 اد لوا ماقم(۱)«یذادرب لعتشو
 >ددیناکنءاقلا نا ونمب ابو تفابیم
 كمك یاربایو:یراج نویسک آهداب
 -سکع كردو میغشت رد یچاضامتب

 ملبف ياهرتک اراک تطاوفو اهنسلا
 تی تم و سس
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 یدر* رب هچقهف هب هک

 دش

 لپه 1
 ۳ را او

 0 شی ابیزآ درب دا کز جز

 نب
 م ام زا ی 7 ن

 درگ طقاس یداگتبا للجو

 تدد یدح ا هو

 دد ناملآ تکع هسکی ربثات هداب

دوش نآیادیسرد لوا كن
 یقاب 

 نادورله . میدرگ وگناک دراز

 تسکشزا سب هک دوشک نیا یابی

 ناوارق یدام درد و .عند لحتو

 ممه دندوب هدش رطاخ هدرسنا

داد هجی رج رو رض هک دننف رک
 دوخهدش 

ب برف یاهتمق ند رک هدن زاب ار
 هن اف اهدن

کی . .دنشخب ماینل | شب وخ یلمیاه
 زا ی

 تسا وخ نی تبثم تهج دد هک یران]

 «دیرفگیسو دش هبپت ابن]
 تسا

 -اشامتیا رب نآ یتاغیلبت شزراهک

 زا» یلاع باتک رد ینابلآ نایچ

 ۱۹۸ ده رشتنم «راتیهاتیراکبلاک

 - ارکدب رفگیسروهشم دقتنم طسوت

 باتک نیا . تساهدش جی رشترولاک
 و دشررظن هعقن زاد نامل آیادنیس

 لیلحت و هب زجت دروممسیذان تفرش
 - ارک دب رفکیس .دهدیمرارق قبثد

 : .دسیون یمرولا

 هک ت شیانم هنحابم عوضوم» 7

 : یمن 7یاهملیفلیلعت وه زجتءارزا
 یزوا وب نیمه

 ۱۹۱۳۳۷۲ ۱۱۸ هدرد

 طلسم ورک احروشک نیامد رمراگفا#

 نیا . درک راکشآ ناونیم 13

 تداوحنادودرد تالیاستو

 دم هرودردو دندزا

 رارق تقد دروم دیاب

 رعاع توت «نگنولیای
 شاد نآ هبیستزا "كن الزتی رف هک

 وا رطن قباطم» : دسیوتیم

 هک د وب نآ نکن وابین ملیفتیرومام
 دوخلم هک یزیچ *یلم الماک یزیچ

 یلجتو روهظ هاهكن لب دورس

 نابلآ تلم هرخ و هشیدنا یعقاو
 روطب . دنک هضرع دوش یقلت

 ملیف نیا كنالزتبرف « هصالخ

 دیاب هک تساهتش اد یلمدنس كياد
 رسارسدد اد ینمرز كنهرف وندمت

 اب رقت وا یلک هی رظن . دنک  یلبتایند
 < دباتشیمزلب وکدن ک اب ورپ لابقتساب

 « دوخ بانک رد نینچمهب دولاکا رک

 رسه:وبداهنوفاثت لوتزا یبلاطم
 سس

 تسق نیلوا «دب رفکیس» -۱

 لاس دد هکتسا «نگن ولپیئوذا

 تسف .دشرداص يناپمک زا ۹6

 زدزین دایهبب رک ماقتناو مانب یدمب

 هکبتف واما دم هدربیورب لات امه

 دن رپپم نکن ولببن دزا یمسا نیققحم

 اد «دی رفگیس» تمسق نامه الاغ
ودره ؛نیارباب . دن رادرظندروم

 , 

 و «دب رفگیسو هیهت نامزود كند

 دنکبملقت ؛ملیف نیمه تسی رانسزبت

 [ دوب زمملیت «نزنیا هتخون قباطم
 یا هناسحری .هحود نآ» تسیابیم

انک نیل وا :شرظن زا هک اد
 ءروصف وء

 مزلتسم ؛|رچ ونوچ جیهیم
 نب رخآ

 یسفرعم « تسا تاژاجمو رفیکدح

 4 , دامن

 -هبنچ نیاب مه یرگیدنیققحم
 یکی .دن |هدرکه داشآ نکن ولت یاه

 هکیدوطب .تسالوداسژرژ اهن ]زا
 دوشیم رکذ (همعاج و ملیئ» باتک رد

 هب موسوم شفیلاترد لوداسژرژو

 تسا دقتعم هامترس-رنه كيخبدات

 لالحو بدید « نکن ولت مایفاک
 ربخ شییزا اد كربمدون یزان

 دو یسواک كنش و هر تک د نبنچمه « دهدیم

 :دییونمیسودرف هلجم ۲۳۸مراش
 غیداشو دقنم لوداسژرژ لوقب»

 ملیف اب : هنارف یامنیسسیوت

واتیلپم نامل آش بنچ دوم نگن ولبرت
- 

 هک ی شبنچ نامه «دشیمهداد ثسب

 ندسآ راک ی ورب رجنمدمب لاستشه

 فلودآ و مسیلاسوژ لانوی زنان

 53 نفره + ۰
 ی ۳ ی 7

 اجنیادد درنآذآ یتسخ هک دهدیم

 .هوروخ رسنآ ر کفش ورو,مينکيم لقت

 زا ءدش اهرو « یکتتشرا 0
 دتتنت |وتیس ودنتسا وخ یض هک لافغا

 هاکت اجوهداستخس تقیقحب اردوخ

 ه واوسه هک یقهدیانآب + دننکمینس
و ربآ سک نأت 7یارب

 لسوتمهدرک 

 و رعاش نادرم - اددوخو دندش

 ود هکدن دیشوک و دن دناوخ - رکفتم

 ژاولمم هناهاک ۲ همین یابتد یعون

 و هک« ینابیشب و بوشآ «یکنتلد

 موج اغتنارب هتشذگ ه رطاخنآ

 دوحیا رب یهاگهانی + درک میرک

 4, دننک ابو تسد
 زد هکی نامه یسررب زا رظنف رص

 هددش كنال زتی رفملیف نوضمهنیمز

 زین رکیدرظن هطق هنچزارئا نیا

 نساژا لبق تست تیمهاذا یلاخ

 «یراب ومادام» نوچ یدانآ ملی

 هرخالابو,«ملوک> « «یداکیلاک>
 رس» هبموسوم كن الدوخ یاهسلیف

 ژوبام رتکدوو 6۱٩۲۱ -تشون

 اههدربیورب ۱٩۲۲ .ژاب دامق

 .ناژاسلت راتآ: دندوب هدشرعاظ

 نیکف دوب ونیتشن زبالیقژا یسود
 هدشن هدادشیامن نابلآ دوژونه

 .دوب

 رخا وان 6۱۹۲۵ نیکستوب> الثم
  .دمابتهدرب یورب ناملآ رد ۲٩-,لاس

تسفب رک ی اهملیف زا ظنق رص ؛نیا رباثب
 .ه

  كج نابابات هتیبط مه ابنآهک

  .دیزگیم : دندشن نهداتسرفابل 7 هب

 هد و تفرش یسدرب رظن هطقن زا
 جرم ال 3: امیس ره

 لس ملیق نیا.تسا بوم هبلوا
 1 تست ۷۱۹۲۲ زا لاسود

 رگ 1



 ی
1۱ 1 

 هه 4

6 ۲ ِ 1 
 < شبا تفششصما گلو

 »)رزم رطع هکفائام :

 .. , ایا اتبیامنیس تعنص راکهاش

 خرس بن رومیتال تقارف : دارتناب
 طسو" یحراش هلب ود

 تایاباقآ یکلا



 ین ی

 ی

 ,,یمج
 رب و نو سم ی

 دتکسم سابتلا تز گر یداقتنا و یقشع حیهم#ا رد نا ربا امتتس مدنب آ همان را

#۷ 

۱ 

 رف* سرو

 ارم روت بت روس ک زا .تس دم یسپع وشک 
 ملت سم اهلا- هک تسا یک ناص

 نیت یک ۳  ۹
 راس روت وب هرز وس 1 ۴ تر تک

 دنیلا» « ی تسک هاب ۲ > یصسک من ساک یو ۳ 5

 دنراو ریاست اید یاسر ِ هد ۳ 7

 یاصتا الا ملیق تم هشبزوم ۷۳ ۹

 ۷ نلکتارق یاس میهخ زاکص
 7 مدح زنا لس _ مع

 زر" ملت ناحصع تسش + هک تایم

 درو قم لا تب اههنحح نرخ هحصعیپم ینیته
 7 روم تست دن اس هتنف

 ال ,ییسلکدا ,نیهقتم زا رک شنا دع زی یسلتنا ریپشروت

 9 تو یدژریاو صوصخ الدزرما . دزادییرج یاب «یلبو
 هتقالع ررع ارم ملت نیا ,یاشنات تدضخ هزبت یک جت اس

 پ ۳
 5 تا مزسو ,ناجص رب زا هب نا ها روخو زن اعصت 4 متن

 الو ار ست ۲ یو تا ووتم هاش و
 دین نا دما <

 *یسب

 9 ره یمنی

۱۲ 



 0۳ 2370 ی 7 2/9 یر

 (ادیجی رد ول ولانیج))

 ؟۵ وشیم ه ر-.ابورآ ۵ وج و نبرتغاد

 نوت۱ ۰ وک ایی وس» دوخ نیظوب : ۱ 2 هک اب هشوک
 ههنانژ اف» ۱۹۵ دد کی .د ول ب ی نا و , هقبقد شب وخ دود ول ادب دج
 موز نان ۰ 8 ی و هکباهداتس ًاهنت (اننجا دنکیم

 ز هبذاج (كاژنابتسب رک را)ل ناب رج ۱ 7 ۳
 ه ار وا ین

 و هنخود مشچ دع یاهتبقف ویب ۱۰۵

 دژرویم دسحتسا هدون بسگ هک

 (ایفوس]هنپیم

 تاک رحزادیلقت

 هدش همطق

 میدومن ۰

 و (نتسوهناجژا) ناریاد ناطیش
 ( دیدلوراک ذا ) زابدنب هرخالاب
 تفایبقل امنیسملاعهداتسنی تب وبحم

 وابورا دوج وم نی رت«غاد»

 هلحم < ۱۹۰۳ لاسدد هک ناپج
 دوخ دلج یود ادوا سکع كدزب

 هتشن یا هشوک ردنونک 1
 سکعاکتمآ ینالجم یاهامت رظان و

 دلج یور ابت رم اد «ندولایقوس

 یهود اش
 هاگجیه م اتیج > هسکدیئادب ردق

 زا . عقب رهشا مجمع

 تا دد یت رهشس رلاح؛دروآ

 ,ذاج هکلم» شدوخ یارب

 بت و تسا هدس وبا اهناک
 رشیوخ نوخیو رظت بلج یارب

 كاخراتت دنب امتص

 وخ زا( انیج )نادنیتالع
 ومنیلب رم مه ونه اب[

 م رظنب لبت یل رشو]
 چ شی وخ + لاوتسنیوب دنا وتمت
 دن وگیم یاهدع ... دنهدم

 تسد زا اد دوخ یمتا و نادنفالع ابق دد ادیچیرم ولو

 اد یگشیب رته و امتیس وا دهدیبت

 تیام یدو زب وتسا هدرکن كرت
 دهاوخ زاغآ ۱ رشب وخ هراب ود یاه

 هیتآ دد تسا رارف هک یملیف
 ..درادمان 0

 ب یاهچب زا شیب

 اشرام هکیاءراتس
 رمم شی وخ هشیب رته نیرت

 دومن درک راک رلک هترو

 ,دقتقرود دنک یزاب
 دوخلد یافیا رطاخب «انیچ

 ابو تعاسژا اهحیص» ملیف نیارد

 دژادرپیم نیرمتو ویرانس هعلاطبب
 هکبش ۱ ۰تعاسات هملاطم نیاو

 ها دزد هماوا دوریم باوضتخ رب
 ۵ «ادیجی رب ول ولانیج»

 نیر <غاد»

 سا و. دوشم «د رس دزاد ول اح,دوب

 دوخ تسربحم دداد «انیج» ارچ

 دهدیم تسدزا ر

 :؛میدرل رب بقع ح8
 «انیج» هک دوب شیپ لاس «ت

 یلبم ۵۰ ددز< وک اییوس و كچوگ
 یکی وا داهن دوجو هصرمب یاب

 تخشوخ لیماف كي رتخد راهچزا
 ی ی

 .یگلاس تفه نسرد «دشیمبب

 شوم اب هس
 نتخومآ ی

 ۶ و نان ملیق رد عج ز ۰۰ دوی روج و #۷ 31

 نر



 ی

 هشیپ رنه

 هیهت» ناوئعاب م<درف هذوخو
 مان < هشيپ رنه -بنادرگ راک هدننک

 ون ریس اب اد درمنی!امتسا یدیدج

 ومیا هتخانش شروپشم «كادژ رب ود

 یوب «ذودنلوم » هدهاشمزا سپ
 البق «درف» میاهتفای نانیمطایعون
 كي نا وتعب یفاک و هدش تباثرابتعا

 .دوب هدومن تک اناوت هشیپ رثه

 درمنیامان هک تسالاس ود یکی طقف

 یاه«هشیب رنه- نادرک راک » فیدررد

 دوخدیاش نیا ود روخیم مشچب كدزب

 و تردقب نازاسملیف دامتعا لیلد

 هفرح هنیمز رو < درف و دادشا

 تراک نیا دوشیم پوبحم یدیدج
 هداژ الصا یناکی رمآدیدج نادرک
 تدالوددوتسا < وکیدوت رثوب >

 یاورتواررفتئنیو هذوخ» رب
 ی ۰ دنووب هدادمان (۱) «ندرشتس

 دندم] ین وژات)هب وا نیدل | هکن آل
 ««ءذوعو دندش اعیررمآ هل
 یاههدکشن اد رداد شیوخ ۶ ابا

 سپ د دیاسر ماجن اب ءاتول» 2 زا

 فلتعم یاهلفش یپ رو وجتسج ی
 یودو ربیاهرتاثت درا رد

 ب رنهورج لیلق یتدمدد3 دب#

 دمآ رد اهرتات نیا ریتم نام
 ریظن یک زب ییاههمانشیاش تیقفرم

۱۱35۳ 

 درذ هو _ِ

0۶65 ۵ 
 «اپرد نیطایه» نادرگ راک و هش

 اچ هضق

 ] راج
 و یللت وا. ک

 ارف !ر وا دنان انتعایب دنمررنه

 متكرادن اژورد هک دن دناوخ

 دوشراد هدپع

 اتسن ملیف دنچ
 تک رش هد ات

 رد اد وا تیمهایب

 تباث نانچمهدوب ادادهک یت رهش
 داهتعی .هبلاس نیادد تشادهاک

 شقن هک درک لوبق یلئاتساو

 ی وت | ریس امتس دار دوخرت

 درفیا رب ملیف نیا دنک هدنز اددجم

 هتسوبب ترپشو داکسا هزیاج

 مان هتشذگلاصات دروادابب ارناب

 اپلیف دم ورزجابناتچ مهدرم نیا

 دن | وتیم زیچ همه :تف ریمنیئاب والاب

 داسسم» «ژودنل وم» «دتنف اب قاقتا

 دد < نیک یتشک ردشروش» «نوسیم ات
 وایا رب «قحغ رم» و « نم بلق قامعا

 نییهاتاد دزکت لطاح ییمعق وعب
 تردق یراجلاس ناوا ینعیرخا وا

 زاک ابدوب هدنام هتقهت وا یصخش

 نآژاسیو«قحغرم» ملیفینادرگ
 تباث هزوخ» «ابردنیطابش» نیمه

 و بوخ هشیب رثه دناوتیه هکد رک

 یلودشاب یشخب تیاضر نادرک راک

 داد ناشن هکدوب «ریبکدرم» نیا

 دیدج هق رح نیا نآ رکی هص رعرد یو

 رامشب هتسجرب و اناوت,ینامرهقزیت

 ناوتب دیاشار < رییکدرم» دوریم

 یا هفرحیک دن ز تیقفوم نی رتک رزب
 تاث یواریژ تتاد مررفهزوخو

 هلیسواد ملیف ینادرک راک هک دومت

 لیمحت و شیوخدوج و نتخاسهتسج رب
 ...و دنادبمن یجاشاس دوخ هرپج

 < نیک یرپشه» اباد «ریبک درم»

 دن |هد رک هساقم « زل و سرو او راکهاش

 فرطزا «ررتهزوخو لاسما

 ناتسلکت ارد اکیرمآ ی ورتمیناک
 لداشقن یافیاو یتادرک راک رومام

 . دشابم < سوتی ردناتیب اکو ملیف

 داد دهاوخ ناشت كیدزن هدنیآ

 شیوخ ریخا ششوکن یادد یوهک

 , -تسا هدوب قفوم دح هچات

 »و --پ--ب-پ.بپب

ٍ 

0 
1 
1 
1 
1 
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 ز
 ا

 ونک قاب

 متته یرنه - (لدا تمق) مدابچ یر ۷

 ناقهد ن 2

 نیشاص ,السوتم ه تشک ۱۳
 هدن رب ؛ باسح

 نی امهتاکب « سب ۱۹۹
 یصوصخ یاهیکدنذز ۰ نمشد نیرب ۳ ده

 یهاشرتآت «دنلتاکسا هکلم یفارک وب -

 ووئمور - یئتالطربت - ۰۵

 قباق هشر اد توخ - ۰

 تیلوژ

 تکام - مجتب یرنه , مهدزاود بش « تلماه - ۲۷

 یو الودو تند جانیب ناعلع «وللتا- ۸
 یرنه«ابتاوومع ؛ موسدراجیر ؛ درموهحلسا - 17 ۷ ِ-

 داقت| «سویبدوا ۰ (مود تسق) مداهچیرثه « (لوا تسق) مداهچ

 دوبت یاب و ینادرکداک !دریل كنیک - ۶

 (نادرگ راک ) ميتمج رطخزا - ۲

 | هیهن) هژورید هچب -- ۲

 اکی رمآ دال یرتآن تیلامف

 مود هقبطرد لتق - ۰۹

 یصوصخ یاهیکدن ز - ۱

 (نادررکر اک و هدننک

 لحاسزرس تخزد -زورن یاهشوم - ۳

 تسین یخوشآ تقو- ۳۹

 بواقتایویدوا -(مودولوا تسق)مراهج یرنه - ۲

 دوشنیژاب ریز یاپملیف ددودش امیس دراو ,۱٩۳ لاسا انا وومع

 -یاشعوناتسور - (اغیلز)راقبت وب رسمه_رامشب نازادربهالک

 سین آ -.یهاوخب هکر وطن[- یتقوم هو - برغهدد - درز طیلب

 - «5و یاییاوه - سانشان مناخ قالط زور۲۱ - ناتسلکتاذارق

 لپچس-ضرغورورع - کبد - 1 دریسن رک ره قشع) كيت رت و تاعانترا

 -تلماه - مجنی یرنه - تشپب همت - نوتلیماه مناخ -زادم نیمهت و

 , تاثیات رتخدو سن رب - موس دراچبز - نایاوتس یاربا - یراک

 , تسا هدوب ريز یاهملیف نادرک راک و هدننک هیهت

 24۱۹۶ 5)موسدواجی رد( ۱۹6 ۸)تلماه-(۱ ۹6 ه)مجنبیرته

 (۱۹۵۷) تاخیامن رتخدو سترب

 گی قاقناب مهاد (۱۹۵۳) «نایاونی یاریا» ملیق نشروو

 . تسا هدوبن هیت رکید صخش

 متشژدژزا ۱۹:6 لاسرو
 . دیدر کر عتقم

 «رسوبقلب ناتلکنادقن ءاش

 ۳۰ هحفصزد هق

7۷۳ِ«ِِ 



 هداددوج و زن یرگید هلثم

 یاهلقژا یرایس و .ملیقنیادوهک

 < تلاح همانشیات و الا هکر گید
 هدداذک ریتات

 ناو 1

 مسحت مدعایو « مسحت هک
 هدیمات یعامتجانویسا وتیم

 یفیرعت هبهجوتاب . دوشیم
 تلاح همانشیأمن یارب هک

 عون نیاآ رهاظ « دناهدرک

 ثي رد شی امک دیاب همانشیامن
 .دیاب نی وکت یعامتجا ءالخ
 نییا « امنیس هدرپ یوررد
 نایز وحنب الامتحا ءالخ

 دهاوخ رت راکشآ . یشخب

2 
 ماجن ارسام«یسورع وضع» ملیفدو

 و اهن كرتخد « یکنارف هناغ

 نآ دد ید هکاد ینابایخو , سکی

۳ 

 زا یا هشوک یتح و :دنکیمتسیز

 مینا تن ,هجیتنلاب ؛مینیب یم اد رهش
 میذاسادج شیکدنز طیما ادوا

 یاعداهمانشیامن نیا هاگ هک صوصخب

 درومرد یصاخ میهاذم ندوبدجاو

 یعلیق دد.دداد زین «تسوبهایس «یناه

 نیا < كاتتشحد یایلوا »
 ودرادن یجراخ دوجو زکر ه ۳

 و اهیکتساو فا رطارد مارد مات

 دود یک داوناخ یاه یشیوغوآموق"
 كيبوف و رتسلک دوجووتایح وم زیم
 هتسیاههچبرد» یارورد هداوناخ

 یلسا تاک زایکی ««موسیدوپمج

 دوریم رابشپ نآ

 نیا « یسورغ وط دریاما

 هبنج یاداد . تیزطیحم هلتم

 یطات

 تسپ دوماسكب :دوشیمح زاغ هتاخزا

 یارب ار شیاههشقن و دنیبیم ار

 نینچمه .دب وکسیوب هناعرحس زا رف

 دوش یم لئاث مه شردپ زادیدب

 ۰ لنت هد نيا زا رظت قرص اما

 راگن ا ودن (تولخ اهناب ایخ

 دوجو رهش : ًاتفیتح هک
 .درادت

 نتسام رت ات هنحصرد هچ رکا

 لا اسمهک مینک لوبخ ۱رهتکت نیاتسا

 ناض قباطمتسرد یناههب طوب رم

 سین رب و یکنارف هد هک ی ربثات

 یدددد یلو.دن درگبیمهطرع دن داد

 رتلکشمیردقع وضوم نیا امنیصهدرپ

 نویساوتبس مامتهکتباژاامو دوشیم

 هدادبیت رت یکنارف دشررطاعب طقف

 میبد رگیم رطاخهدیجت روتحا ران هدش

 امنیس هدرپ یوررد

 و یفداصت روطب دیابن
 یفرععا ریرصانع «یقافتا

 اهن آ زا دصق اهنت هک درک

 نیعم رتک اراک كيرب لمع
 هب یلماک وحنب امنیسا رب ز.تس

 یکگتسب هتیلاژر و تقیقح

 . دراد
 هک دوشیم رحتمنپ اب هلئسما رهاظ

 یلعت ار اهرتک اراک دیاب اب

 یعامتجا عاضوا وطبا رش زا

 لثم ) درک عزتنم و ازجم
 هکنیاابد(یتک وک ناژ ملیف

 طارش یطبرد ار اهنآ
 . داد شرورپ روب زم

 درادن یموهقماوهود و ماب ككب

 ناکما درومنب ادد یا هحلاصمچیهو

 تنی نیددب
 نادفف نی یا رب هک یساسالیلد

 هعاقا ناوتیم یعامتجا وینکبسرب

 وناملیزدرف نادرک راک تسکش درک
 تقبقح نیا مهفدد ویرانس هدنسیوت

 شویرادریژه : همجرت

 ی

 وطیحم تسا فیدر نیا رد

 دیاب یعامتجا نویسا وتی»

 اب هساقن ماقم رد هک تناد

 یئهرتسب آ رنهرت آت « امنیس

 ین امتخاسدا وما رب ز ؛ تسا

 وه دش ع زتنم یگ دن زرانآ

 هک هدید رآ زک رمتمیروط

 ؛دیآدوجوبیرت ات مرفكي
 یوریپ هک تسین یکشهتبلا و
 « زک رمت»نیمهزا ما رد ورت ات

 . ۵ ریگیمهمشچ رس
 نیا سیتشن و یئاسانش مدغ

 هطل مه یرکید یاهملیقب تقیقح
 1و كرم > رد « الثم . تسا هدز

 هدنسوت رلیم روتدآ 4 هدنشورف
 نیعم هللم كي هدرک ,یمح سیپ
 تهجب و هدرک یحارط ادیعامتجا
 روبجم «رتآتصاخ دصاقمو قیاضم

 طیحم زا اد ناتساد نام رهق هدش
 هناملیس اما.دزاس ازجم شرب ورود

 راک یرتآن < زک رم > هویشیرر

 نیمهب و:تسا یه رتسب آ رثههن ودنکیم

 نپا یملیف نویسدو هک تسا تپج

 كدنب واز طسوت هک همانشیامت

 دد اد نامل یلی و ژان و-رپ هک دشيم
 یعامتحا نئارف زا یشان طرحمكب

 رت شخب تباضد یلبخ دادیمناشن

 دی درگیم یقلت
 اب نمونف هک دوشیم هظحالم

 «تولخیاهناب ایخ»هض راع
 «یسو رع وضع»فعض ثعاب هک

 ثلد دل رم » درومرد ؛هدش

 *" اهقاو رگید « هدنشورف

 . تساهدننک عیاضو كاهء
 شف دژا رظنف رص, ریخا ملیف دد

 تقو چیه ام. ناناهنام ه یلید

 و: می ین اد وا هناخ یادو
 هناغنپا هک مینادب دیاب هکیلاحرد

 یاساکتت ۳
 و رماط یدد

 ولج زدایم
 ما رزق ناب او نان ام رهق

0 
 رکچیه هک داکنامه

 هک دن وشیم
 ءاد

 سان وس رب زن
 ۱ ررادن دوچو نانساد یاه
 # ناکن اسه زیچ نب ۱ تسا

 هلئسم نم
 یتیدناذابود

 نراحلطصا بوچ داهچرد همانشیاما

 + یملیف نابژو

 هدش ناک دن:زاس

 )نیکی !زام: لاح.رهب یل ودنشاب
 او هک دننکنیم تیانه

 نخس تسکش
 یتفاف رک

 لاخ و یاه ملیف دد نینچسه
 « سوه مانب یسوبوتا > و <

 لوخد زیگن فسا جیاتن زن

 یاه هدیا و تاروصت
 مشچب ءامتیس4 رآ ات یساسا

 رو هجوت لباق یلیخ هتکن ,دروخیم
  تشمکت دوجو ملیف ودنیاددوم

 حالطصاب یاهرتک اراک
 . راگنا هک تسا «كيل ویمس»

 اب یطابترا نیرتکچوک
 دن رادن ناش رب ورودیگ دن ز
 دوخ رتأت همانشءانن هکیئاجنآ زا

 هدش هداد طسب «هداعتسا» عون كي

 لک

 ددانیفارسژان وسرپ مینا وتیمام.تسا

 مجت راوسب رتًانرد اد «لک لاخو

 ؛ نذ تسسنچ زا هدنسیون هدیا

 هدرپیودرد اما , مب ربذب
 + نانکاسز)یکب ناونعب ادوا

 اشهسخش ءرهشک, یلاهاذایکب



 یزاب دابق نکامارد و هناخراک
 دنشژرایب و طلغ همههدش هتشادرب

 ژان وسررپ هداب رد مکح نیمه
 تسا یراج زین روب زم ملیف نذ
 ناونب یو , رتات هنحس یودرد
 دد . دوب لوبق لب اف كرم لوپبس
 یعم ین و .كحشم الماک یو , ملیف

 و رتکاراک شدورپ و دیآیمرظن
 رسیب یلبخ.وا ددومرد نویساوتبم
 -نیشام ینح . تسا هتف رک ماجنا هلو
 رد هک مهرابغ وهم داجبا ددمنم یاه
 وا رب و رودرد « ویدوئسا لخاد
 ار وادن |هدشن قف وم بدن | هتشاد رارف

 یداکشآب نآ رد یو هک یلعیحم)ا
 درادن دوخ یا رب ین هورادندو .یارب ین د

 دن زاس !زچم لماک دولعب

۷ 
 لیدبتهداب دد یئاهن هلئسم ثكپ ۳

 دروم اجنیارد زین ۱دملیف هب ار
 هدابرد نآ و ميهدیم دارت کت
 یاه یحارط و اه ی

 امنیس و ۳
 سیاه یلوج < یسورعوضم»

۷ 

 ژا رتشی نوبسا روک د ( سوهماب یسویوقا) رد

 گ ی اه و جیهیب نامرف ۳۰

 قدذ دوج وژا یشان هک , ۱ شان هک
 یل و.تسوارد ابزیاهرته

 دنکبم هض رع
 ام

 گر د یافیا اب اد وا یژاب
 هسیأقم , دلب وودز ودن | رب ؛كج وک
 می رببعیب یمع توافت هب ۰ مبثک

 شین امک ؛دلی وود نودنا رب
 !دشاب دیاب هک تسا یزیجن آ
 یی راهیلوجهکن [لاحو
 هک هچن آ زا یناوارف دیلقت
 .دروآ یم لمعب دشاب دیاب
 ملیف نه رد لفال ؛ وا یزاب

 -نوترواو اهیاکهزید زا سکچیم
 دهدیمن تسدزا ارش رت ات یاه

 شدوخ اب وا ندز فرح رط.الثم
 یلوبلاچ « شدوخب نداد شوک و
 ۰ مال هزادنا زاشب لاح نیعرم

 رد وا .تساهدش بأسعو هدجنس

 زوطن اهیرادربملیق نب دود لباقم
 ون انس یوررد هک دنکیمیزاب
 لد یافیا هحم ]۱

 هد نوبس ربا نیاهداویهو ,دیایثیم

 دوشیمهد راذگ اجب ناچاشانت رطاخ

 دراد یرت ال هبنج اهب زاب

 نا رگ اشامت دنادیم قو :هک
 :هکنیا و ؛دننک یم هاگن واب
 دراد لیم » یتح وا

 دننک هاگت یوب نایچاشامت
 هویش اب ؛«"ژرتاو لتا : ,نینچ

 طقف و طقن هک یا «یرت ان ریغد
 یمسیلادواتاب:تسا رتآن سصوصخم

 یعیبط ریغ و لدوتان رغالماک هک

 زا یشان هک ,یایکداساب و , ,تسا
 ناوارف تاملاطم و اپپ رگیاسح
 و ان سپ رتک آ كباب ین داف ؛تسا
 نایچاشات هک دن ادیم زیتیو . درادن
 مامنتپج نیمهب و دننکبمهاگن واب
 نیا یور اد دوخ یژا شور

 هکبلاحرددی امنیممیظنت ؛«نتسنادو

 يمک امنیس یعفاو رگیزاب
 نی رود مشچ زاگنا هک تسا
 (ینایامانآم) ایوهدرع ریگلفاغ ار وا یراد ربملیف
 ایآ هک رادن یهجوتآدبا
 راتف رو تاک رحب یچائامت

 0 هایدنکی مع هاگت وا

 < وه
 21 رنشس نوساروگد و اهیحارط

 مای یسوب وناد

 زگآ دژاد یرتأت :هنج ابیزاب
 هچ ددزااهروکد هکدوب نیا رب دارق

 دنوش هاو شیابن شنالب مشچ

 حالطصاب تیضیگ تروصتبا رد
 یاههحس دول آ هم و «هنا رعاش>
 - هشیمدادملق ینطنم الماک رو زم
 هی دوب زم رثا ه" تساجنیا .بعیل و
 اب ار اهروک دام و تسابتح ملبف

 هسیاقما و؛مینییم نامدوخیاپمشچ
 ۱ و هاگتپا تست اب اه هنحس نیا
 تیاعدنآ رد هک یاب راق هکا
 یکدوپیب:هدخ تشقح و هتلاوتک
 - .دورگیمملسم اهنآ شزرا مدعو
 وا وب رام هکارهچنآ تسیابیم نویسادوکد « رتأت_نس یوررد

 هتک هحرع مینپی ميتناوتیم نا

 اه: دن هنحصهدرپ یوررد

 رزق هسح را رمیف كی رفسنآ
 . دنهذيم ناشن

 (نالرصابز
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 ) نر
 دح یاسر وی و

 زاب ۳ هب ته ورد ورم

 ۶ ورشمان یطناور نتشاوتلسم او

 د» یلو هناسرسم لتف شرسهاب
 و شعفاهم لک و هک داد
 دبامت ۶ ریثادوا [ دوشم نوح

 یشان رشد كم تقق وم نیا
 رتنالک و؟مفادملیک و نی تواصحرا
 هدرو ًابمدوج وب (نوسرفک هلج ] رپش ۳

 نداد ببرقب اد لینک و رتتالک

 دانیم مهتم(لسا دلیک ) .دوخ» ما ,
 رکید تاتایرج هلسلس كي ژل سب
 هک دوشم لیکتشت یدیدج هاو

 نیمینمهاکیاج دومفادم لیک ورانبا
 وا هیلع لیالد هیلک . دریگیم دارق

 ناتس ودژا یکب ینح ودنهدم تداهش

 كردم هک ( سایوت حدوج ) وا
 دد ماهنا لبالد دد یارس یطاق

 لتق یزومرم هلسوب ددادتسو
 . هقس رم

 نابعتفقح هتلا اب اب رو

 یجاشامت هطحل بتا

 درب رس ناحیهد داظتا لاترج
 .هنچ ره« سردمیال و ملیت رد

 كچ ] نادررک راک فض شید مک

 یوبرانسو تسا دادوت( دلوت دآ

 یاهدع سقاونو بوع یادادنآ
 اب ناوتیمهک تسا یلیف دشابیخ

 و تفدنآ یاشامتب هدوسآ ی رطاخ

 ه دوب مرک رس هقبقد ۳تدم
 سن را زلراچس بو
 هنفد ۳۰۹۵۷ لیروآ
 ییلب ز مچ ... رلدتچچ

 نیلبناید ... ۳

 دلوهكی ... نوس
 ورومل وراک ۰ _گ 1

 رب ۹۸۵0۱۲ 6
۱۲۱۵۵0۱۷ 7۷۲ 
 نی هرجنپ یورب هیاس

 ملیف نیادد هکنآدوجدای بم 1

 یزالرپ و هتج رب نا
 نینچ نآ رهاظذاو دن

 اب و؟شیپ 0

 و ی ز ]

 هکاد ینز 3۳ َادعب

 هک داتسرب ناونمب نزتم نآ رو
 یلاحدد,دن رییم دوخ قافتاب دنکنم
 ثداوح هیلک نژنآ لاسو رخ ی 6
 هد ون ه«دهاشم مرحنب تقب زا از

 تساآ

 كامکب ولهطیاهن اشتاب سلب
 هک راتمشرسهاب تسیتدم هک واردپ

 رارق بیعت هدوم !دنایرج هدون
 هكب ره هک راکتسرانج هم دهدیم

 دنته دوغب ستم هحورب یاراد
 لتقباد دوب رمنژ دن ریگیم میس

 ابنآ زا یکی تفلاعمیلو دنناسر

 هدیسد عقوسبنیلبات ددرگیم رجنم
 یرگیدتبانجزااهن ۲ یریگتسداب و
 دیان یربک ولج

 شفق دد (رسپ) رومی راب ناج
 ادیز دب ابودارمدیقع هک یراکتبانج
 ملیق دد دوجوم یژاب نی رتهب تشک
 شقن ددتراگ یتب .دهدیم ماجنا ار

 سوبتمیرجو ردپ یراک لبف ؛ ردام
 یاهب ژاب یکمه اهن آدنژرف شقن دد

 دنهدیم هئازا یبلاج

 ؟ مچی سپاه
 هقیق د۷۹۵۷-۷۳ رام
 یالت |یل و ۰۰۰ یراک لیف
 سال ادنیل ...تراگیج

 رم دسج...» رسپ» رومب راپیاج

720191885 ۵۳ 0۲۸- 
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 وت اروم دل رحتم ناگدرم

 ( یرتاف)

 ؟یكرحتمناک درمزاب اجنیادد..
 رد دنشکیمو دنناسرتیم ۰ دن زغیم

 اذل دن رادن یجاینحا سفت هکبلاح

 تن وکساپ دد قاععاددمدوسآ لایخاب
 یاهناسفا هتیجنک كي او دن اهدون

 دن امیم تظفاحم

 نسیا یارب بآ ریذ یگدنز
 -تللیتح دیاش هیدن نادون اج

* 

 هفب رطهرخالاب نان رهق ودنبآ

 فلک ار کرحتم ناگد رماب هزرابم

 نلیتسا زا لعشم گی ابو هات

 حطسادجنک و «:هنشک و اد اههدرم
 دن ز و ابم بآ

 ٩ تسپدچ همهنیاژا .دمب یلو

 كس لساد متآ هبصوتب انب شالت
 رسلاپ وزن ددشرطاخ هک ابب ركرتفد
 باث ری اپ ودباز جنک سا زی زع یلبخ

 حلصدد هک رحتم ناگ درم ات دننکیم

 ۰ ده هناذ) دوخ یگدن رب افص و

 یتعبخوخ لوپ»لساد هتفگب اتباریز
 « ددوآین

 قتد؛درک داکب نمزتاک ماس
 یارب اد ملیف نیا نهول دداودا
 یسناپک و هدون هیهت نآ نییلاط
 دد ارنآ میژوت «راغتفاد ایبلک
 تسا هتنرک هدهس ناهچ
 رث رگ دراچپ ر دی دلپاق)
 هقبق د۷۰- ۱۹۵۷ س رام

 لسا رم آب سیهنوسیل آ رها اب كي رگ
 یلشآ لا وج

۲۲۱ 

۱۸2۹۵۲( 

 د رچمناد رم یت راب
 (یعایتچا مارد)

 امدون - ستسیتدآ د ءانوپ
 یر, دانساپ هک «یکسفب اچیداپ»

 هدنسبوت كي اددوخ «یندام» ملبف
 سانشناود نسض رد و تسیلائد
 یگدنز رگپدداب اجنیارد دناسانش
 را ّرسق وگنفک ددوم اد مدرم یداع
 هک هدنار نفس یائاسم زا و هداد

 شی دم دسون ام مدرمرثکا یارب
 . دنهابیم انغآ

 طیحم زا حراخودنادرملاسعا
 رد اهن [ترشامم یک داون اخ
 فرامتاب و اهراب داود

 رم دناگیماد یلانشآ باب

 ناورک «نام ۳

3 ۳ 
 ری +

 ۳ 1 یس
 را

 قن وم

 ۰ س رگی د

 ,ِء واپمو هدول
 

 ا 9 ار دوش

 رزاج ی نا ۳ عرب رهیااب

 . یو ناپم نا دن و
۳ 

 رررا سه
 مان اص وصقم

 نسل را زا راچ سا یلاع)

 یر ۱-٩۳ 4۵۷ لب روآ
 نوسصاسیا ۰۰۰ هروم نآرد

 لاو * ,«لاش راه ۰ یج « یا

 قوا ۰۰۰ ندراو كلج

۱۱1 ۸۵ ۵۲ 

 (ینانج) یتسدرن

 صتسی رآ دان وپ

 , ,دننک هیهت ساهوگ وه .

 صرف ملیف هشیپ رثه و نادرک راک

  ووخدا دمتسا ند رک هضرهیا رب یفاک

 تساء,دوبن ادیپ فلتخم هنیمژ هسرد

 یارادهک تسایسمدرم ساه
 . كسب ابو دشابیم كدزب ژاداک كي

 زیگنا توهش و ًابیذ ناوجرتخد
 ۳ نداعم . دیامنیم حاودزا

 1 رکف نوچ ادتبا ددد تسایناوچ

 اپ لوپ رطاعب كرتخد هک دنکم
 رفتم واذا هدومن حاودذا شب اب دا

 رگ شوف آدعب یدنچ یلد دوشبم
 تارا هنوگنیاذا اروا ایی

 ۳,75 , دنکیم هدوسآ ی رکن

 4 تا یددا رب یاراد ساه

 ۵ ددارپ ودنپا . دشابیم نادن زرد

 بدی یپیجع تهابهو دننسهولق
 ۰ دن داد



 یکتزاوک لر اب , تنبل

 اب ود !وب دوگ ی دلو ی ال آمل

 یرسکب دوو دوس اق رالیم

 و درک تک رخ سیلک "یاهملبن

 ملبف دد یلدو رثع یناپک رفخپاب

 واب < ددادروو نیت وگو یخ ران
 میسر ایلنا راک از اب یر
 ( رک کج دوچ ) ین اد رگ راک (یلک
 ومهپ اسد ناباپ | د«نا رتغ د» ملیف

 تساءدشفو رعد (نوسب رهس د) رسده
 «لیمتیا رش*)تشگ زاب

 راز ور یاه ربخ نپ رتپمزا

 ( لبتیلرغ ) هدادد تشگ )اب

 عالطا هکیدوطب تسامشبس

 یشم اما نوب زیول دد یو المف دنهدیم

 ملینناص تلیفح رد هک هنکیع | رجا

 هایم« ربمآ رحس یاپ ولد
 4 متسب نرف گر ف > یناپک

 هاددا رق پا شعب دداد رظن رد

 دسر ناپاپ نوب زب ولتاب (یلرخ)

 تل دج هراس« ییلد هیلره» پهصل هک نا رد نا قاه یا و زا
 دا درگ :تساهدش[ نر ووهیرد وا) ی هک ادم راد

 یا .فگعوخویپرفج اب رد رانکارناتبات لعف
 رد اد رود) مایف رد تک رش زا هک يا وپ اب ته

 راتب تمجارم یوسپ یزور دنچ هدروآ تسدب
 و در رآ ردشپ وطا رتنک تعئاروا هد رما هواظءا تپعف وم زا تمل اوآ تان رز ساکعثپ و 2

 , دن هبوتیونکرشب ملبفدنچ < ادنک میدن یا رشزنادنمل ام

 قاهردب ندوهیدیدا» ۰

 نا ود ال تسا هد رک هنلب اد دوخ

 یصاشب فود نیرک هان رک زا سپ

 ملی دی یاس و دربرم شیوخ
 یقادرگ داکی < هیهاد تدنگ رس»
 دنکم و راد (ناسیزدرف)

 الف نیت رامنی دو یاههج +

 ین وخ زا و آ میدم ناش دنپ رظن تحا

 , ۱ هنپامنپم

 دن < تبالنآ» هک یثق ۰

 » له .تشاگ رس و شدپدچ ملیف
 ._.میتتاع رصو «هک ) ناگ روم
 تایش * هورین ًافبا (مدش ءراد مان

 . هج هما ریه نا! وص» لد هب يمات
 4متسم کم هآوخ ادرفو ملیف



 : .دووبلاه یاهناوژ نود

 ] دی ]ودر 3 ونک ان هک روطن آ

 نیل ره مایلب و

 ایر سیل
۱ 

 :ارب لو

 ارتاتسكنارف

 یلحی رپ سب واا ثابسپ

 رشارب لوید



 هر هتس هی
 کن نیا اب فو دنا لو
 ۵ هه

 رلحم ؛یلش عهداب ۷ ج

 دادن دوج وروک"۲ یی " یا

 *ددوخ نس اسیلیخ تب
 رظن كب اد .دیب نا و هک

 داد لو لبافرقو
 دوخ رظن ددم دا وبه.

 مع اد ساعش| زا را

 تك هنای ی
 و لیامنزا تداپع تقوب 0

 تمصهب «ادسو

 بیت رق نیدب و دشاب

 امبس هب یاهااتزیچ کس
 لسنتسا یپیدب . دشاب نیو 3

 دن داد و ات وامتیسهس اقهوروم ۳

 هدرک لابقتسا قطات 0
 هاد تیقفوم اب دادادص یا
 یتقواما .داد دها وخ هماداار ۳۳

 بتیقومسیپ هی هتیأقم دوونوپ
 بلاجو شورفرب ملیف كبابریآ
 هک میس رم هجبتت نیاب میئآ ی موب

 دوخشقن یارجاماگنه رتآترونک7
 زیعآ تیحم ورک هاگناب :نس یور
 نیابملعاب و هدوب ورب ود «تسجو
 دهاوخزارق نیحت ددوموا راکهک
 قابتشا و یمرگلد تیاهث « تفرک

 دنکیم سح دوخ یژاب همادارد ار
 و یچاشامت نی رکید تراباپ
 عون كي تقیقحرد رتآنود رونکآ
 و ریکیم تروص ثاساسحا لاقتا

 ۰ نانااب یچاشامت رتآترد
 ناوغتساو تشوک یادادهک یناشا
 ,تساتاساسحا و ورنآ زا رتالاید
 رواق ناسنا نیا « دشابیم درب
 زا یلیسو هتخاس رثاتمادوا تسا

 .دژاسلقتتمیو حدرباد
 لباق ریغ هتکت نیا اس هد

 « ریوصتچ و یچاش است نیب هک. ۱
 تاساسصا لاقتنا و

 , دشاب یمن رسم ی ۰
 هشیپ رنهكب یارب 2
 زایکی : هلوعمشقن هما

 ترابع تیففوم لماو نیم
 كرواد دوخشن هک :

5 

۰ 

 فر یمج
 رث ان امنیس دونک |:مجنپ تمسف

 ین اهدنم یاه راک مامل ۰+۰

 دراوهیلسل هتشون
1 

 تک وتالب ناتک راک و هدیس ر نایای
 رو و دنهابیم دوخ راک حورش هدامآ هنحص یارطارد كلی ره
 رم یشنارایتد و لک راد رصلیف و هدومن نیشورارهحض یوف یاهروتک
 ؟دی عالطا یآ تا رج هو هدرک رارکتار دوخ شن یقاک « زادن اب
 وتالپ نانک راک درفدرف راک عضو یادرگ راک ع فوم نارد.داهد رک

 كپ ره رب ناگتیپ رنه .دننک یم نییقار سرود تاک رح و اپاوز

 وادیگدامآ روت-داهمهنهکنیا زا یپ و هدفارذگ دوخقیفد رظن زاار

 ياناورک راک زاکی ره ) .دنک یم ادا دتشب یادسبا ر ۸( هملک
 ق رپیم راکبار دوعب سوصعم حالطصا یرادرملیفعورش یارب
 تک ح ایلمعیتعم ب۸( يآ یداد رارقو حلطصم" هملک ی لو
 زا اجتارد دونم عورغ روتک آی عفاو راک هلحرم نا رد (دشابیم
 ییازا و هد رک ر ظن قرص ملیف كپ داجپا رد روتکآ شلق تبهارکة
 یعقا و .دنم رتهاپ .تسپت رآ كپ نا وتیم ار امن رونک آ ای۲ هک رظن هطق

 هلو رگب و تراماب «كسورع»دلب رج امنیم روک آکهاب درمش
 یاصهروتکآ ی برتر و زا یکب هدیقع دوشیمف بودحم یرگبد زچ
 میهدیم را رق یسررن دروم !رامنیس خم را

 تاراعاتفا شتاب یامز رد هک دیف (دراوهیلس) كیا
 یسایط رد دوب هدومن بک دو _یگشیپرته یاهتیلاعف ردیعررت
 و تل هداد حرف را و انس روتک آه راب رد | ردوخ تاب رظن هلاتم
 ۶ روتکآی صخت .دیانعزا لی ذبلاطم هک تشادر ود رظن زادبابن یمضرد
 و سکر هتیفا اب یآق یطت مدعاب تحم دروم رو ومدق لیکتت روم
 و هراب یا رد دناوشیم دوخ یصخش تایرجتاب و هدبفع بحرب
 دنک تواحف

 یوجه - كيتل وب .-مسن وس ر پما

 دشاب هتشون كيکاپ
 سیب نیرمتماگته :نیض دد

 -یطوطند رکط قحا یتسیاب روتک ۲
 بار ف وءهدرکی زاددوخ كول اید یراو
 دورمهب لوک و ماد تالچ نتفرک
 نتخانش و نبرث نیض و نامز
 روتک آن بنچ مهدبادتب دوخ زانوسرپ

 یحود تملاحو یندب تاکر ح دیاپ
 ابنآ و هدرکكرد اردوخ ژان وسرپ

 ارثکا دهد دارسق لرتنک تعت ار
 ات راهچنی كيره روتکآ نیرمت
 هکتیاات دشکبم لوط هتفه تشه

 . دیآیم هتحس یور سپپ هرغازاب
 دوم امقاو سیپ كي هکنيا یارب
 لاحتماحالطماب و هتف رک رارقتواضق
 نیل وایارب تسامزال دهدپار دوخ

 یلوصم(ثكيلب وپ» كيباقم ردراب

 . دوش هداد

 ایه ِ
 ین 0 تن 0

 وروریم راک هدرپ هکبتق وذا
 و مارآیاضن كيردار دوخروک ۲

 ومیظعیوربن هكي لیاقمرد نیک
 1 هعوکر د هک ی رمان لاح نیعرد

 سح + تسا هدش .درتسکن لاسراک
 روهط همنس وایمقاو رته «دنکبم
 ماتهکت سا هلحرم نیادد . دسریم
 ول زا سی هدن دوآ دوج وب لماوع

 یدصتم وروتاروک دانءدتسب ون ؛نادرک
 هتوشیم بوصحم هدش شومارفزون
 نامربق هناکی هکتسا دونک آ اهنتد
 اب تسا ردات و هتفد رابشب یضاو

 اد نیریاس داکدوخ یرنه یوربن
 یاهدعدباش ,دناسرب یچاشامت رظس

 ابتقاح یورزا»نم هکدننک دوصت

 روتک آی اربدح نیاان یدنسب دوخ
 ناوتب ابآیلو منسه لئاق شژرا
 «تیج) هنحص یوز هکر رک راکنا

 هتی یناد یرگید زبج روتک آ زج
 و لوتس هناکی روتکآ وا یاربو

 اهرته زا هیچی
 و _

 ت ۳ ات ذخا یگنسباش ِ
۳ 

 قطانیاامنیس رو هک دیر اب الا
 و .تسنها نیس ی ونک ۱ زبت

 هک روظ
 هی

 وخ لایخب هک هدنک هیهت ملبن ک
 ی » .هسانش يما م میاطو قو
 اتسا ده وضم هچ اپ ]46 هناعیم

 نلسراسب ناتساد كم زا .دافتس
 ووخ تسبواتسب و درک یرالهب رخ
 ملی یارب والیم نیاطمات دهدیم

 یتراکن دج اد دوخ یصخخ

 هک ءرخال و هدرب راک, ناتصار

 نوک اه وکد یا و تایر ظنا وب ران

 هک هیئاپسا رفک هد دوشبمهدامآ
 .تاورگ رک یه هی دوضحاب اهدح

 «ووتسدادنی رب اسولوایاهروتکآ و
 نریاساپ و اهروک ۲ هکیتدوحرد

 نهتهو همادلار دوخ یداقتارط
 هضاریز دو دهاوح هحبت یب امط

 هدنک هیت لب نباطم دباب زچ
 دبآ ردلخ هلحرس

 قاادرملیق تصاس ءرخدلاب
 کولاپ رهکیلاح رود زوتک ] ودیسدا رق
 شیارآ و سالاب هدوش ظقح زاار

 نیلوا یاریصا یترب موز دروم

 دریکی مدار ت نی هود یولج هنحص
 هک سرم رظن هم یلیخ نیضرد
 ملیت ناتسا» یادتا رو زم هتحص
 هک فا قافلا تاف وایصح هدشاب

 نم رخآ*هدشیزا د ریسلیف هتحص نیل وا

 ۲ دحدبم لیکشتاد ملی هنحس
 ریغ .تلغا دواوم «وکسارد

 فقارطا هک وتالب رصمتم نانک رک زا
 یساخشا زا یاهدعب هن )هوژ هقلح هحص
 21 هتشا هتشاد ین هکتپا نودب

 هنادرک ک ناباتشآ دناتسود لی

 نی ربقح؛هسی نیرومام؛ناد رگناهج
 بلیت هدهاشم یارب ءریفو هبارج
 ادب روح ویدوتسا دد یزادرب
 دیان مهار هتکن نیا اتش دننکم
 یاههحم هک تشاد دود رظن زا
 يا داد مادکچخ هدش یراد رملغ
 تن یاهتستبو هدوبن موادن
 اگه صش میقتنامزلوط تیح

 هشمات اهتدم نآزارکید یتسقد
 وونک آی زابددرما نیا وووشمادیب
 آر  ءوادع و هدرک داجبا هتفو

 ۴ ۰ هعنس زر هی

9 #۰ 



 :هراب رثی رصتخم

1 
1 
 وئتو امتیس یارب یتاقیلت" یاهملنق هدتنک 6
 . تسا رازهدهع (رینافیلت هسوصکط 1

1 
 ۱و طبا رخ و لا عجا ر

 الثم امشتروشنیا ددو دوتیهوار

 نام رهع نادتد رمح عوض

 نیا ...اینییم یتاضا یوسووم
 ۱ رهاظ اتتسزا اش ورخاب طعم

 هکدعب زوردنچ دوشم ناتشومآرق
 دباهتف دیسنج دی رخیارب یاژافس

 سوصحب نادن دریغ نامپب ناتشچ
 هرطاخ ناتنعذ یایاوژرد و دنفاس

 دوشیم
 نادتد رخ

 هدن ز سنج نیاب هتیاو

 به هک دنفام ناتدای

 اب ها رمه یکت

 و تسج لوعشم یعوتنعم كيزوم
 درام نیا ؛تقون ]هدیامسید رخ

 ر مامت ملقكم رداز

 اش یارب دوخبدوخ نادتدربمخ
 یهاوخ و دوشیم صخشم و مدنو

 ردیلپامت و هجوت نابتست یهاوحت

 تح ۰
 دمرد دون رکیداش اهداد هژاقم

 دینکتم ساسحا دوخ

 هر و ی رج تو ی ی و جم
 هیهن نونکان[ شی لا حب زازبهک تسا یک هلاتم یبآ هدنب وف «قادیاح»

 رسد وخب الا و هد
 یرصخم حرخ

 دیامنم نای |اهملیف ون ی

 یاهداس

 سابت واقئالعاب احت
 سم رتوم یتافیلت ملف تدوصتیادد

 نتخاس ملطم یارب هلسد نیر طم یارب هلو نیرن
 نادنمقالعتیلقا نتفایو دارفآ همه

 نتف رک رظن رد اب .تساهنآ نییدد
 ز ونههک تساجنی!بیحع ۰ تاکن نی

 یویدوتما رد هک تسا ین اتم هاتوک ملیق كي زا یا هت ومن نون ریوصت
 تسامدشهیهتناتسلکت | «یرکب ولیس»

 دنکیمخیلبت يا ءاگشورت تبار مینی

 وجه

 هک ناپج كررب كلاممرا یدامبس رد
 هب سنج هدسع ناک دننک رداع 2

 هجوت هنتسه ناومج یاه داژاب
 زا ربا تاقیلبت هویش نیاب ینادتچ 1 ما خه ۱

 کت ناتسلکتا«.تساهدشن

 یاهلاسیطووک نیادد .تساكلامم

 زاسب یابلاس نیلواو تكنج رخآ
 بلغا یتافیلت یاهملیف كنج همتاخ

 هتت( سنامولاد )دم تدوص
 بلغااپملبف نیا هدننک هیهتو دن دشیم

 - تک رشو دندوب ینلود تاسوم

 یبک اب ینادنچ هتالغیموصح یاه
 زا هات وک یاپملیف تروهب امنسرد
 جت عن زا طقف . دن دادبمت ناشن دوخ

 یارب همسومدنچفرطنی اب ی
 یدازک هیاب ینافیلبت یاپملیف هیهت
 ورب ود تیقف وم اب ناشزاک و دز دش

 و اب .دیدرک
 هیچ هوشدد زین یتافیلبت یاپملیف

 سوصعخم یاهیزاک هزیرو كتکتو

 ری شیاادبب

 تفابراساعموت ناب هتیاو

 یناتبلیت یاهدپ هی دد
 دامشب یلصا لماع نبرتمهم «هدیا

 [ملیف ع ون نیا هیون «هدیاوادو ریم
 هدننک هیت هب ماهلا و هفساکم تروصب
 فالخرسب کره و دهدبمن تسد

 اهیلیفددو هدناوح اهباتکد
 - هیپنهکت سا هتشادن ناکما میاهدید

 رد اد « هدیا » هظحل كي رد هدننک
 و دزیخرب « دنک ادنپ شیوخ نهد

 دن زب دای رفو دبوکب ریهرب تشم
 هی یارب -< :مدرک ادییاههچب»
 یدامتم یاهتعام یتاقیلبت مه

 هجنآ

 هبنج

 هچو عوت.هچ هجوتم دیاب تاغیلب

 دشاب دارفاذآ یهدرک

 درف كي هک تسالمتح« رایب

 اش صخش الثم عامتجازا طسوتم
 هلبح شرمم .دد قداصت بسحرب
 دی ریگت زارق یتاغیلبت یک آ میقتسم

 یاهوجنب یناغیلبت یاهملیف دی اب سپ
 یارب زب رگ ناکما هک دن وشمهآ رف

 نادیم زا عامتجا طس وتم درفكب

 مم یلبخ اپیلیف

 طسوتم درنكب ندنکفا تدو هدد

 و دشاب نبا لمع

 دارف ریثات تحت حطق روطب اروا

 هک یلومحم یاه ملیف فالخ رب .داد

 هبهت نایچاشامت یمرکس

 «دننا وتیسا > ین افیلبت یاهملیف دن وشیم

 نیمه دن درگ ورب ود تیقف وم مدعاب

 غول نیاهیهن نابدصتم هک تساهلثسم

 ششوک همهآتدناتم راداو اداهملیف

 هكب رد ار وخ هقالخ تردقو

 نیدب دن ذادنا داکب یتافلدت ملبث

 هدش نیت ,نآ تیقفوم هک روظنم
 ینفو یچاشامت كيب . دشاب ملمد

 دنبیم هدرب یو اد یعلیف نینچ

 د حرط ردقچ هک د نکن كرد ًاعیط
 دوم فلتخم یاه ینیب شیپ و هشقن

 ۳ ۰ هحفص رد هپعب



 یه کیدادرب 1
 دود

 یرگیدو (درق) مت

 تسا لوادتم

 سو ود نج دودز ق

 مه یاهدوئوم هلپسوپ
 هکیروطا ًابه نی

 دوشیم طبخ ملیف هلپ ی
 طبخ رکید ملیف یور,

 ندرک هداس(درف) مت 4

 و تازیهجت ندرک مگ و لو
 دشاب یم ینفنانک راک لیلقت

 رتیب یادص (حو) متسبس

 ندرسب داکب دد تكرزپ لاکشا
 بو رمأن وتس تیقلکا

 دزایسیهرت ادوگتفگ هک

 یا رب زجهژووما نیازیانب .د
 یرفس یاهداک ای

 ی دوصدد دوشیم هدرب

 راک یتالوط یاپملی

 .تسایمومع (عوز)
 اهویدوتسا ددزیت ی

 یناد نخ شب

 اه
 زایرادررب ادص هک یفاههنحص یارب

 ینبش و (تیلسا) تسا مال نآ
 راک (تسابالک ) مان  رگید
 دوریم

 همطت ودلماش _(كبتساپالک)
 دن |مدشهز ول رگیدکیب هک تسا بوچ

 لصو(تیلسا) كونپ ابن آذا یکیو
 یدادربلیق ومدد . ددرگ یم

 اراههسم هرابش (تیلشا) یدصتم
 4۱ر بوچ همطقود دمیو دناوضیم

 -یم|وتیدا) ًادعب . دن زیم رگیدکی
 همطتود نآ ردهکاد یرداک دناون

 هلبسوب ودنیب هدروخ رگی کیس بوچ

 دهاوخ ادص ندیتش وداق ادصراوت

 یادص دناوتیم بیت رتنیدب و دش

 دب ابن قب اطمشرب وصتاب ادهطوب رم

 ادادصوریوصت ندون قیاطم لمع

 دنمأات ۵
 یدادرب ادص تثیه یاضعا

 كي و رسکیم ۸۲/56۱ زادنت رابع میقتسم
 كب د(تسبددوک د) ۲

 (نسمع) 800 - ۵م
 - ادص تشیهسیئد (رسکیم)

 ( تسیددوکد ) . .تسا یدادرپ
 طضهاگتسدنایمژا هک یملیق راون اب

 دنکبمراک درذگیم (ددووک رد ) توص
 اب ویدوتسا رگید تسقرد هلومعمو
 لصنژا ادج ژاب ور نکاو كيرد
 لحم رد (یمموب )و ددادرا رتیزاب
 یدنلب (00) رب یداد ربملیق
 نذآ یاهتناب نون ورکیم كب هکار
 دراذگی م یرتسدرد تسا لصو

 اب هتسدنبا تسایو دش هتفگ هچنانچ
 ]دم هکت سا (رسکیم

 وز
 . ددرگ ی م

 یاد رب ادص یدصتم هدمعزاک

 هک یئاعادص طبخ زا تسترایع
 یاهادصفتحو تسا طوب

 شوک هکد وب ی 4

 نانا شوگ اب نوت ورکیم یکیناکم
  دداد توافت الماک

 نتفرکب دوجم نوتورکبم
 شاهزوح رو هکت سی اهادم ست

 ۹ سس

 : تایط رهچ و نع چ#

 است7 نداد شو وگب یاهقالع هد

 دنکیم .فذح درادن

 ابخ دیتک ووصت لاتم یار
 تكرزبنآدوتسر هی دد ن ات اتسود و
 دیته ادغ فرج لوفتم غولشد
 ج7 .دکیاي ابش هبروطتاصض

 ر رگیدکی نانغسو دبنکیم

 و چی هب هجوت مدع رتادد دینامم

 اهاب تکرح « اهیرتشم رگید چپ

 یادصورسونیمز واهیلدتص سایت
 ر اهادنزا هدع نیا اد فورظ

 هکیتدوص رد , هیاشم فذح

 یلمع نینچ ماصتا زا نوت ورکیم

 هاگتسد كي نآ ارز تسا زجاع

 زا یطولخم داون و تسا یکیناکبع

 تیعصنیتچمهو رک ذلاقوف یاهادع
 كجصهرب ودنکیم طض ار ناتناتسود

 .دزادن طلست اهادحژآ

 هکار یتاهادص ملف هیبترد

 مساب مته ناشندینشب دنفالع
 ژاهدع نآ و(ادص)ینعی اهنآحیحص

 [ادسورس)دندئاز هکار ییاهادص

 یادص :ناگشیی رتهیوگتفگم يمایم
 اب ددنسش هتب وژاب و ناشیاپمدق

 یادص هکبتروص رد دنتسه (!دع)
 شخد یدادربلیف نیدود خرچ
 وب دوتسا فک ردمیسیاههلول شخو
 . دنشاببم( ادصورس)

 و رس] فقح (رسکیم) لقش
 هکب روطب دشابم (ادم)طبضواه(ادس
 زنم تروصب یکیناکبم نوت ورکیم

 لعنیاماجنایآرب . دبآ دون انا

 كرد

 . دن وش همسرم

 زا رتبچاویراو رب ادی
 .دوشتیام دیاب هک ت سا

 را یضعب ندرنکی دادریلیق هراب
 (ادصورس) طض هطساوب اههحم

 یدابزجرخ .تعاب طوب رمریغ یاه
 نسبا دوجواب لاح رپ ۰ ددرکیم
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 تیقفوم هیما هوم ٍد امطابتح
 یاه/ادسو رس) زاب تسا ههدردح

 :ناونبت هک ت سادوج و-یموطم
 فتح ۱

 اهن

 ووس

 تنشاسدوج وه یناه( ادص و رس)

 رس هبو هدوب ملیفزا کافتبال «
 وتتموسوم حطساپ نیمذ (یادس»
 اب ننیشاوخ هبش تسا نکمع

 دعا هحفص كب یوررد نخان

 ورس)لبلع یارب هک یئاهدنم

 هدوب ینف ارشک ۳

 دهان ننادرگ زا لع نادمر

 تک نیایتسیاب ترک

 دشاب رند اذص ردقره هکدنادباد
 لماش هک ییاه| ادسورس)هبلک فذح

 رتفمس دوخس تن نیمز( یادم و رس)
 نیدود عارتخازآلف دور گم

 -مطتقوم هود خرچ یادص (لچبم)
 ةوجوب یاهدض لاکشا یدادرب

 دوب هددوآ
 یلاههت ادندیبدق یاپلدمرد

 ,عفد یاههمجاب هک (ریق) ستجاآ
 اتدشیم هدیشوب (98۱1۸6۴) اد
 دوبهدوض .مقوارلاکشا _یامزادنا
 دایز تناوتس نیدودزونه اما

 .مقومدد.ووشگشیدرت .نوق ورکسم هب
 الوصم اه (بآ زولک ) یرادرسلیف

 لبوط ( ین وناک هلصات )اب یسدع تي
 ووجممقاومیضب ابو تفریمراکب
 !دصمقد همجو نی دود هک دن دم

 هک ی زگیدداوم اب ووتب هلیسوب اد
 .دنأشوم دنوون ادص هدن رب نسزا

 هاگتسد گی ود دیدج (لجیم) لدم
 ادصی رتع[ و هد هتخاس دحاو

 تودب (پاذولک) لکشم هکت سا

 کبدزت تأتوایضم . دوشیم داجبا
 راره هقلح تب یابسا اب الغآ

 یلاحیادص نون و رکیمملیف (یتوق)
 .شخ و شخ دنتامار مرقرق ندخ

 طخ هلجم وز قروژا هدش داجبا

 یادص نآوتبت هجو جیپ

 -ملشلحم یولابدد هک ار یماسییاوه
 یاهصایتساذا ورب لونشمیدادرب

 تا تکرح لاحرد هک اد (یلاد)



 ۷ رز و و ی ی

 ی هم ور رج ور رج رج
۰ 

 دد هکنا هلکسم نسرتک ورم

 زادربلتیا رب ملیقكی هیت زاعآ

 نیا نم کا رب؛تسچ دا یم سی

 هدوب رشنبدوو دحاو هکسع هلئس

 یذآدرسلیفبولسا كی نتفأای .تسا

 قفاوت یاداد نتتساو:مت اب هک

 هژوس ریب ناوتب ات دشاب كيوزت

 زاو تخادرب دیدج رظتاب یشیدج

 - ملیفدد هک یتاهحرط ندرب راکب

 زا رتحا تسا هتفد راکب یلبق یأه

 (۱)«كسو رع هچ وملف ناتساد .دومت

 هبهت و نادرک راک «نازاک ابلاو هک

 - دارق یاهبلاقرد دوب نآهدننک

 .تف رکبتت اج ما ردولمابیدمک یدا>

 ای تسا شیب 1) نا ی
 1 رد هک دنا وخ یدک -یدژا رتعون

 شخرچ ثكب اب كينامارد تلاحره
 هنحم ره و دوگبه لدب یتیک هب

 دوشیموحم یدزارت حوارد یدمک

 طبا رشنیا هبلک هک دوباجشبا هل

 درون كمک اب ناوتیم ه:نوگچ اد

 ربفت یرصب هبتجژا ملیفد نیپ دود

 دوبن هداسنادنچ هللس نی |خساب .دومن

 ولممینأتسادلوصا «كسورعهجب >

 تسا تکرحو لمعتفش ۰ تن وشخ

 یب ونج یاهرهشزا یکی هشوک ددهک

 ددت ویپ یم عوقوب ین ونک یاکیرم]
 مادد ناتساد نیا رکید تدایمب

 شعوقو هتحص هک تسا ین .دم

 نت

 شام رهفو دونچ زیخهبنپ نیمژرص
 غولب شبنج وارد هک تسایک رتخد

 تاجایتحا مغریلع و دوشیم دادی

 سسانتم ان یئوشانژ زا دوخیسنج

 .تسا یشادان ونارگن شیوخ

 هچ > شقن «رکی لدااک»

 < یل یجدآ »ین اوهشهح وز «كسو رع

 یزاب اد بامیتاهد (ندلآملراک)

 دروم | ردوخ ره وشهشسه هکدنکیم

 دهدیم زارق ریقحت
 توت

 مسا زا الصا ملیفنیامات - ۱

 3۸1 ۷[: 0 ]اب هک تاتسادنزنام روت

 سپ هدش هتفرگ دوشیم هدىن اوخ

 و تسا ساخمساكی «لادین ین

 نرچ یلو دوخ هجرت .دیای)رهاک
 مات نیا موپفمهب ملیفد ناتسادرد

 اب اد ینذینعی دوش هچوت دیاب زبت

 ناهاب ههچب كسو رعو كب سءاصخ

 اذل تف رک رظنرد يگداسو تن
 یراددوخیسدافب مسانیا همچ

 ۲ هد نرم رج جورج رج رج سم

 +ملیف هک » نمفوک ییروب »
 زا یضعن هراب رد تشاد هدهعت ار نا زاک ملوف یبرخآ

 شیپ رادربملیف یارب ملیفكیهیهت راک نمضهک زئاسم
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 « كس و رعهچب »ی راد ر

 سن

 دنک یم وگتفت دیآ یم

 جو جو جورج و جی جرج جت

 شبوخ رهوشب اتتعایم نز نیا
 ینک تاب هبنب هاکتسد یدمتماب ؟ تب 2 ۱

 عباوزتسا یتیصخع اب وبدوم درم
۳ ۱۳ 

 هکیماگتهودک یم دارقرب هتافشاع

 یب ودنا طباورب یورهوش

 وددرکیماب رب كاثل وهمشخ زا یشتآ[

 دوشیم هتک ودن هناقشاع دت و

 رد هتفرمپیود

 مقاو تعاس ۸ یامز

 یشت» و «نازاک ایل دد رگیم

 كيا هماشیامت هدنبیون) « رمالبو

 مقاو یمی-۶ یعورزم كلم

 تبونب رهش یلاوح

 یارب لحم نیرت بانه «یپیس
 یدادربملیف
 یئامتخاس كلم نیا طصورد . دت داد

 صیخشت « كس و رعهچب ز

 دمساب زین سلب سا روب دل را
 تسا هتف رک

 1 ملیف هشیپ رته ود یابیاپ شنارا زگ راک ویرادربملبف نیدود

 «هنا و ر»
 سس همه ی

 نامتخاس زا رواحتم ه

 هب كیدزت داد تمدق لاسدصکب

 هنکس زا یلاخ و كورتم لاس و

 یاه دوکد هبه لثم . دوبهدتام

 زا زین نامتخاسنیا ۰ یجراخ یمقاو

 تدلاکشا ابا رامیراد ریملیف رظن هطقن

 هکتآ یارب .تخاس هجاوم یدابز

 هدو زفا ناتسادع وت و هنحص تعسوب

 ؛زاب ورهناخ ریش ك. ,لق تشیهدوش

 ال ومعم هک كر زی كن: زكي : رنگ داب كب

 دیدرکیم بصن یمیدقكالما ه.هرد

 اقباس هک هدوسرف و هنپکلیبموتا و

 تمظع لوبم یعورزم كالمارد

 رکذلا قوف هتاخهب و مهار دون

2 
 دید رک هفاضا

 نمفوک >شزا دربملیفو«نازک»..دننکیمتک رح«تسارتس#
 دنا هتسشن نی دود هباپیود

 ی 0

 2 ی
 رس مر یلغ یئاد

  ن

 ها ۳۹ ۰

 رب و مگ

 مچ ب 1 «
 ن هک راد نو یا ال و

 زاکب

 ار لزتم رد ژیرا و : و قامت هنحص
 > تو نشر هیاساب

 هناضشاو رس ست ۳

 یدادربملف ٌریم1

 ز ماگفرص

 رخدلاب و دشیزاد ربملیق

 : و «یل یجدآ » ندشینابصع

 هباص فرطب شی زاد

 طاقت و یئاتشوررب یهایسو هیاس
 ی

 دنچ طقف و دشاب هتشاد هبلغ دیبس

 نآ ردصخشم یل و كدن | یدیفس هکت

 هاسلوصا هک وحنب (دروخب مشچب

 ابتآ دوخ زا رتک دزب یمسج ماتخا

 ینتبم امراک درومنیا رد .دننکبم ادیپ

 اد تلاح دنجاب هک دوب ح رطنیارب

 ردا زتالاح نب ااب و میتس وب یممهب

 لدبم سانم و قبقد یاه هظحل

 را نیا ذات ميتخاسیم رکیدکیب
 دوشلماح كيتامارد رنآ و هجیت

 یاداد ملیفدد یجداخ یمقاوروک د

 ص۶
 دوم دروخرب هبنجددزا اهنآ اب

 ص هک دوب ینساحمو تیام

 اکذادرپ تقیقح هبنج و ین امتخاس هبنج

 هک ینابتخاس سوسحم و یداممسج

 عوند هنحصم و دش هراشانآ هب

 یسب نآ یلصا لحس رد ناتساد

 یاهکن دولاکشا دوببونج تالابا

 سبب توافتم تاجرداب !ریددعتم

 تلاح كيظفحیارب یلو,دروآیم

 نیا همه یتسیاب یم راچان تباث

 لرتلک تخت اونه و رول تا رب
 هنحصنی قفاوت « دنریگکب دارق

 هکذ)د ربملیف وب دونسا رد هک یلخادیاه

 لحمرد هک یج راغ یاههنعم ودوب هدش

 دیدرک یراد ربملیف ناتساد عوقو

 ادب ۱۰ دوش ظفح تقدب یتسیاب یم



 مو
 یدادرب ملرق [

 دا هی

 زاک زا لیب وموتا هجوم هظحل كي رو
 طایح طسو هکیاهتسکشو هدایزا

 ودنتآ فک زا هایک وهتف رک را رخ مد

 دشکیمشلیم كرتخد . دوشیم تسا
 ۷ لبپ وموتارد هک
 سوه نیا لایتدب . دنکیکدتار
 لیبومو-تا دواو اهبنآ یودره
 رو: هظحل نیمهددتسرد .دن وشیم
 اد دوخ نم و دش مامت زور یعیح
 روت اب ار هنحص هک مدید رب زکات

 یدادرربیلیقبو هدرک نشودیمواصم ۱
 هتحس رکید ترابسب + مه همادا
 ممآ یدادربءایق بشدد ادزود

 دوئابماوت ادیکیداتنم هدوشیادد 1

 و هتخیمآ مهرد یوجنب یعوت#م
 ماوتب ات مداددا رق لاممتسا ددوم

 ین ورد تااح و موهفم شب وخمدآ
 یدیت یب عضو منکل رنک رتبه

 باوع باتو مزاسدک ومارطیع+

 ماوت ارم رک رهظزادمب 2: یکدولآ
 , راس داهیا تیسیم# تلاعاب

 و ممو زا یا هناشن هضم
 مشچب رذک روز هظحلی2 ۶
 یتسب ابیمسا ره مه نیا 33
 اب ماوتهناغ لخادردو دم لا

 جواب یکتسلد و تیام میخ
 دس رب شر وخ ترس

 كلم رد یرادریلیف ی
 ثكاوب ووت ه تشیهدیس 0 ِ ۱

 رو !رملیف هیقب هیهتاتدوش 1

 6 رتخا را« كس و رعهچب 3 ملیف زا یا هنحص قوف رب وصت

 هر تم رکن لوراک» و «نسلاملراک» سکع

 نازک اباد

 تاس و رعهجب

 رت دا و

 [ دیدج و نرده
 یو, دوتا

 نیلک و رب رد مقاو ی
 تریلرسكب هوناجت [ رو دهد هماد
 مود هقبط ؛ملیف یره شخپ سیئد

 ون زا ًانیلک دیعورز» كم تزامع

 هابنات
 ووب نآ وبدوتسا لغادرو ترامعز!

 تسقنیا نامتشاس .تلع

 یبقا و ترابع مود هقبط هک
 یدادربلیف نسدود نژو لمحت

 ناکشیب رثه واهنیمینکت اهنکفادوت

 نزد

 تشادن ار

 زااتدو مژال یرگید هنحصرد

 ریدم , میک یدادریملیف یاهفاک

 نادادربملیفدینش هکستف و یلحم هفاک
 دنها وخراکب یملیف رد اد شا هفاک
 دوخ بسکل حب  یقن و دتسا وخد رب
 نر ار راویدورد مامت و دشخب

 لع نیاابو دیشرالجو دز هژات

 هک اد هثاک نآ ییطیئابیز مامت
 عناد رظندروم تلعنادب الوصا

 وطب هتفف هس زاشب نیلک ورب

 ویدوتسآ رد م راک لکشم .دیماجت ایم
 رتالاحنامه رون كيکب هک د وب نآ

 ید یاههعوص درد 1 م هثلدم يا هک |

 مات داجیا رکیذراب دوب ءدخهیپت
 یتسایم هام هتعص ور صوصعی» و

 ردنیامن هنباطم مهاب موادت رضن زا

 ی شب یدک اب تیس نیاددراک

 امیقوم ار دومتبم تفرش

 شیپ و یلق یاه یزید حرط
 زا رتولج ار یددمتم یاهینب

 دوم یع اضتقا یلسع یدادرب ملیف

 بس ملپق یلبتلحمرد هک ی عیا ران

 روت اب هوب مدمآ رب .یداد رب

 وبدونسا لرتنک تحن و یعونصم

 نم روصتب .دنیامن لصاح یکتسویپ
 ء رخهلاب اهششو آ نیا ژا هلضاح هجینا

 اریذ دمآ رد دا شعب تیاجر

 مهر و

 قیام ناوارف طایتحا
 ملبف وهم« تب فروم تیمها و

 یصلاقب اب رمانعنباد تفر داکی
 لاسصادروم دوم نبدب كبتامبس
 ۱و یرادناچ ناتساوأت دعد ر" رارق

 هد زاساق ص یجاشا-7 یرص طاحعل زا

 قرن



 ناب وب روشاء مظاک یاقآ

 رهشم رخ)
 ملق دد رواب نوربا + ٩

 دویرن وتابب ( نی و دیداتشذگ رس
 سکد ] ووب رم زسپ مان

 دشابم ( توستات
 تكرمزا سپ اهایدوتکب ۳

 رواپ نورربات لب اقعلد (هلارتمیک]

 تاواوتسا ٌرسیج ت تشاومدهم

 تسا تفرگ اس( اقوالبق ۲

 (ناهنصا] تای نسخیاقآ
 لغخادرد یکت رسکع پآج-+ ۳

 یتفگنهج دام مزلتفهلحم تاجقص

 . تا
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 لوکسیردییاب هم

 زی ( سیداشدبس] سکعس۳
 دشدهاوخ باج هللااغتا

 (یهاش)یهاکت ریگت اجاق
 ات درد ...زب زع هدنناوخ -۱ 5

 ترابمب وتسث .نکسم ری یراک چیه

 نتسناوت نساوخ فو رعم لو رگ
 -رثهب هتالع هبهنا هک ام... تسا

 وترتفدرخ دو ییعزدودیراد یک
 دی زاد غارس زین یگشیپرثه هادمتسا

۳ 

 و ادقاسانم تر دام

 نی رتهب زا) ادامشدوصقم -۲
 (: تسا مادکل اس ملیفو
 اسب دینامرفیم اریجداخ می
۰ 

 یئاضر هژینم هزیش ۰
 رودیاشار مالیئ او ملی ٩

 دنهد یو و

 دست لرطو نژو الف -
 مب دادن تسدددیعالطا برس 5

 عالطاب(؛ربخ بک) درجب
 دناسر ميهاوخ |

 !اقفرو دنمورب جریا
 یو دادید سکعتیسأتم و

 شاءزاتملیف رگم ....میش پاچ ددج
 یک زاتب هکنیااپو دنهنیم ی

 یا رجا)ملبفیا رب ۱۹4 . لاسرد زی

 یدور اد یدییددد

 یی یی حب یی

۳۳ 

 جی حج

 اد

 (ندل وهمال و ) سکع ناک دن اوخ

1 

 باج هزامش نیمه دلح یوزر ار

 میدومآ

 یهاشنل ود ح یاقآ

 اد( نیتناتسنک یدآ) یکم ٩-

 ژا امش ۲ دومت میهاوخ پاچ مه
 راب ریزرا مه امو دنعآ دو یرادخ

 ۷۱ میوش سالخ نیگنس
 ارهلحم تسق د,اهتساوخ -۷

 میرس هلابلاید ٩۹4 لاید . زا

 عاضوا ردلدعنیادیاهد رک رکتف اپآ

 لمع4۱» تسا بایمک لوب هک یلعف

 ,ایلقت رکن رد ام دشاب یاهدیدنب

 مین او می را ودنما و میت ههلجم یاوب

 لیلقتاد هلسم یاهب لاماریت

 دینکیمداهتشیپ اش هن افسأتم و میهد

 داهنشیپ ,ميلا زفیب لاب رد ۲ هلحم یاپبب
 1 مینک یم هزار اش

 دجسم] یمتس ر دیشهج یا ۲
 (ناسیلس

 اهن اتسرهش هحفصب طوب رم ربغ
 رورم لوشم و دیسرام تسدب رید

 پاچ دروم رد اما و دیدرگ نامز

 یدوویل اه ریغناکشیپ رنهیاهسکع
 كلاس فلتخم ناک داتسژا نونک تام
 اچ ین وک ان وک یامسکع اسبق
 روباک جاروسک رت الثم میاهدوم

 نیتدام وودراب تیوب رب ناتسودنه

 ایدد

 یلادئیلب نابلآ لشای رام: هسن | رقلوراک
 ولول انیج ووت اتمان اولیس ؛ناتسلکنا

 ران دنچ و نرولابفو- و ادیجب رب

 نادنمرته رثک) و - ایلاتیا رگید
 رهش,. دیاهدشن هجوتم رکمینا ريا
 هتشن  زابتعا یتدم زبت یچگن رف
 ار زن اج رتیلک سکع  تسا هدش

 دون میهاوخ پاچ «دنیآ ددزین
 دازن میها ربا یاقآ

 دابنج ریو-سالک اد كرک-۱
 ویام زا «بتروصرد ۱ تسا گرو

 مدادن یعالطا -۲ دیاهداتفاع۱ند ترچب
 موج ر سکه -۳ راک

 (یشتیاونأج) دراو مان

 شام اد( كد دیب وم)ملیف ۷

 یکتبسک د یاس یدوزب و دن داد

 (كب یدوکب رک ]یاهلیف نب رتیا اعزا

 شرع اد( یتاوفدا تشد) هبمودوم
 تشاذگ دهاوع شام

 -.حالص ملیف ناکشیپ رنه -۳
 حدوج -ویاماینیج رب وب یم وءانیدلا

 . .دندوب یو زاه ین ول :زردناص

 م-لیاج یاقآ
 -نیج)ذا مهژاب هدنیآ دو -۱

 پاسچ یفلتخم یاهسکع ( لسار

 دومن میهاوخ

 جنرف) ملیفلساد نیجزا -۲
 لاتسب رک یامنیسدد_ یدوزب :(نیال
 .دشدها وخ هتذاذکشیامن شرع

 دها وخ باچ,دب داد لاسرا-۳

 اک

 یدن وکس یداه یاقآ

 ( زاوها]
 موحرم ( انلک) ملیفرد -۱

 . تشاد تک رش راک اخ

 ( ریوکیداک ) سددآ- ۲
 یو العفیل و دوب رن داد یویدوتسا

 تک رشاپملیف رد فلتخم یاهو, دوتسا رد
 یوحیحس سررآ هجیتن ودو دیامنیم

 ناب زب زین |ددوخهمان تسین مولعم
 دی راد لاسر|یسیلکنا

 ناندوخ یتسیت رآ یاهسکع -۳

 ؛ دوش پاج داش دیتسرفب اد

 یرون |هللااطع یاق
 (هیئاضر) ۳
 و و دلخاز اهم - دن

 . تشاد تقیقح یجداخ یاههنعص
 من داور کا

 1 رب ور سون ایفا
  ر اش دوصقم ۳

1 

 ی ۳
 ۲ , دو»

 رم دل وتم ی
 زاسا زیلاب دد

 ۳ لا زین

 ر یوربل

 رک عب و تهج نیت
 خماسپ دوشیمیمس نی
 رم لبندود هفاضا.دشاب
 تست  رودقمالعف

 تم یاقا
 ین رو اش هلاقم

 رب زا وه 9

 رب دهاوخ پاچ بسانم

 یوت رب نا رپ یاقآ
 تیعم امش فطل زا

۶ 

 وب هدناوخ نیل ین انا 2۱
 سبراش نی 7

 سم ظفن سب

 یرنه) هف خم

 سرب راشدیس

 لی ها
 . دون ( رتساک

 فر رشر وب -۴ یاق
 رو باچو روا رک و ذغاک یاهب

 و هدود 0 ار اچ

 نم نام رو روا رک ظاحل ذاام
 . تسالوا هجرد

 نالیم نلوصازیزع هدنناوخ

 "این دردیئامنیس اصوصخم یا هفرح
 تم ظاحل زا تالحم رباس

 دنا زیلیف هلجم الثم دن رادیشحاف
 اوطب .نآ تاعفض مامت هک كنیملیف

 هلجءربارب راهچ دوشپم پاچ هایس
 اکبرما ( تسب كبنث ویایدرتاس )
 سس هکیل اح رددرادتمیق

 .ودلچیوراب (تسبپ كبنب
 ۱۲۰ دودح رد وكت ر هس ددعتم

 اودیما نایاب رد , دوشیم رشتنم
 ۰ .. دشاپ هدش عفر موم

 ودهم ادید هزیشود
 دو کف زا سپ نی

 روش تم ی



 سو مس
۰ 

 اوز رب ف 5

 رب هلمافال و تشک مگصتس وب تم .يح ی بد

 تك دد؛ نیدود یولج امی

 دیپ رثه نیا بیترت
 تف رگ دا رق زیت نأن !درک راک اس رو

 وز یارب تفرش هاد نیسح > لیماف مان

 تک او هملک کایسالک یقیسومب نادنتالی

 اه + نلژلبت اد» دعب یدنچ هلانیما . .تسا یشژزا رب و ان

 و حریر وم ه یناریا روهشم زاستنه] نی

 د یر تک رش تلعب . تماقا ها رفووشک رد لقابت درز
 هنارق و ناتسلکتا *ایلات س ۰ ی هدول | فرب و رنه اب هکتيا رب هوالع دراو
 تسامدوب یفلتخم یاهشفن رادمدرع هدهعب اد ید شقن داجان و در مدومن راعتا بسک شدوشکیارب
 یاهتیل امقأب رنیو دنزرف , تسا

 یاهتیقن وماب راک زاغ] رددوخموادم
 هکبووطب و هدش ورب ور یتادارت

 یو ا رقناک دننک هیهت یتح میئادىع

 رد دوخیاهلیفیناد رگ راک یارب اوو

 لبق و ملیت اهنآ نیرتدوهشم «

 هک ووب زمملیف .دشاب یم < ناق وطز 4

 هب طوب رم یعابتج تاسوعا تر
 ناوج نارتخد و ت

 لا وبتمقف رطزاا هبهت ل

 لئاص یو

 مسح ترور و هدسز هحیتس یو

 وا را رط ناکشیب رنه هرمز

 زا , دیدرک یزیاوج هدن رب ن ناب رحدد . .تفرث داره یوستارم رک با ۳ س درک رارق ی دن !هد رک باخت
 5750 کر هل | رسا فن رک نویس دن رم

 حاودژازالقانی وام یاهسلیق ریاس ن کو تک 4
 7 نا وتیم نیس  ۳ رد وخ مش به <یدالو انیزام رکفب یکلاس تب سدد نتسح

۸ 

 دا حس مه یاهتع

 تا هدومن ءاقا رتمات هچره

 زاک زا دم نیصترب و
 ,تیحب نقد و ملع هم یتادرک
 ام یمارتح# .یم و دن ور یع

 7 راک ماصقا رگیدبب هبشخب

 ناوس ات رم یل و تساءدوم یمنی
 هفیرته

 دباب تساءهدوب موراب لر یامتع
 وو 4ریخا 4 کا رطخ هقیطوم

 لو و هیوت لیافو هتج

 روپتمملع هرخالاب و سا

 نربوظاو يتناقموتیانچ

 1 رتق و .کآر ب .سبت رم نیم

 ها رت دوتکی انیسو» ینا ربات

 نشو مآ عادات ضد ءهدوس زخم

 تیسخیق) نیماو دنزفرم عج هک مک
 هر وضک تسیزتقلاع روز وبیک

 سا هو وم رفتفع نوخسلس



 تن رتثا رخاوا نیارد ِ
 یدوتسد-یطا وووخ

 لاسزا میدو هدادرک دن هحق -نیا حاسقا لباوادد 23
27 ۳-9 

 رف دتم !» رویم تأکت رابنیرخآ یاربافل دنباتیت
 می وشیم

 دوش هتشون ذک یرطکب یورفیأب اههمان-

 (ابنأتس رهشودملق مضو] اپملق شی ابن زا
 ددرک دیدن اب < ۳

 . دنشاب حضا و و حب رصیاضمایا را ددی اب اههمان.-

 زیزع ناراکسو ناکدنناوخ دعتم ميراوتما

 دنیات رانق رنآ قطوهتشادرظن رد !رحزاب حورشمتاکت

0 
۱ ۱ 

 ناهفصازا یرخ
 مدرمهکیقوماما تسا نسحت ناباش فلتخم یاهرفک درراکسا ۱

 كيناهقصارد هدشدم یکاتب . دتناوخن هتاوبد ارت آ مدت ووآ دوحوب
 تسدد نآ فا رطاولبات دنچو كن راکن یاههچراب یزادقماب لیموتا
 هجوتا رک وقوب و لهدو لبط یادصاب هتخی رز نآ ردار یاهدعو دننکبم
 نویاصهو حات یاتسودرد بتما ساللااپیا هکدنتکیم بلج |دمدرح
 تک رشاب «رادمآتنالسرازیما موحرمرسب - یتطو یاهویدوتما راکهاش
 و,تساهدربیور (شوپموناب) ؛یسنج «ذاج نامرهق ورکسیرب هداتم
 ایسودنیااب تاقر هطساوب هک تسا كايام اتم دیقت تا زا رتدب
 تسا هدیژرو تردابم ,لسع نسپم

 و رتطاشت اب بتارس ناکدت ور امتیح یارب ناتسات لصف
 بوخ یاهملیق دتاوتم مدرملصت نیادد «تسا ناتمززارتزیگت|حرق

 تعاسژادمب ار ملیق شیامت هکتیا تطاما دتکاشاس داز۲ یاوهرداد
 جداخامتسزا هتخادمدرمو دنهدملیوط یاپملقو دننکبم عورشورعم
 : تسا لوهجم دنتکم

 نایمتسر یضترم

 تشر ناریاامنیس یناتسبات نلاس حاتفا
 ملیناب !د دوخ یناتیات نلاس نارب) یاس 5 ۰ > یتاسبات نلاس ن

 ره یوخ عقاومدد و هدرک حاحفا دزدلپچو باب یلع یسراغ هلبود
 وعسد رایب نلاسنیاد ددادیتاتیات نلاس تخددد هکت سیلاب اهنت ناریا یامنیم نینچمه و دریگیم ماجن نلاس نیادد ملیف شیات

 نیا هدافتساهزاجا هامودات ككب زا تعریاوهو یک داب ٩ دراد یصاخ تیبا :نآ شیرعهدرپ یود دد ملی شی 9 ۲
 . هداد تسد قلا فا رطا یاهدارید تیام ِ

۹7۹ 

3 
 میممه 7

 ]ری رب ریه رب رج رب اهناتس رهش

 (نامیلس دحسم) ناریاو یزک رم امنیس 1 و ِد 3
 2 توش او زا < تسایهوکشاب ربچ ,قشعو ملبق

 2 ساهدوب توخ ابی رقتنآ شورفو ملبقنیاذزا لابقتسادخ هداد

 [نامیلس دحمم )نوتفت امتیس
 رب دربی رتآ ۷ «لیتدت د ره یب رع ملبق ۲ رود زر

 دون دننآ شورف و

 یوسوم دراشبر ۱
 [تشر)سو ریس امنیس
 ءدرب یودریت ۱-ندد ات دادرخ۳۱ذا دوودرم ملق

 ۳ در

 ناقتساو دش هداد شیامن متسات ریت+۷زا نیت وخ حاوما ملی

 تس)هدوب بوخ مليفنيا درک زلک و یلاها لابقتس

 (تشر) ناریا امتیس

 . تسا هدوب بوخ ابیرقت نآ شورفو یلاها

 روپ ییسحدب رگ اب
 (نات رگ ) لای و رامتیس
 هبنخودشأت ۸ هتک بش زا بارپسو متسد یسداف ملیت

 .دوببوخ یلیخنآ لابقتسا و دشهدراذک ش یابن ضرمسبهامریت
 .هدنخ رف هلل [تمعن

1 

1 
1 

 ح

ُ 
1 
1 

۱ ۹ 

 ( ناداب [)سک رامنیس

 . شیامریت» و ات ریت < ذودزا زورک ادوماتب یئاکیرمآ ملیف
 تشک هجاوم یبوخیلیخ لابقتس]اب ودشهداد

 ۰ (نادای [) لیورتم امنیس
 ورریتب + ات ریتم زاو اکبتسوراب رل اواک- مانی یمابلاتیاملین

 ۱ . دوببوخ اتبتنآزا لابقتسا و دوب هدرب

 ۷# (ناداد [)ناریا امتیس

 دود هات دم خیدات ذل یتالط نیهاش هقوشعم ملیف
 دیدرک ورب ودیبوخ لابقتسااب و دشهداد شیامت

 ناولهب تژیب ۱
 , (جدننس)یسود رف امنیس

 ۰ نا 4 ۲ ِك !لابقتسا ودادشی ان زور هتدم اد مادرتن تشپ ژوک ملیف
 .دوبن دب

1 ۷ 

 بم 600۳ و

 نیطات _)ی ۱
 . ... (یولهپردنب) راولب امنیم

 ۷ .دوب طسوتم نزپییوتعم متهوتدای»
4 



 وانایدامنیس هوکشابسا رت رود

 [ نسول یرج و نیتداءنید ) دوویلاد زره قز یدک راکهاش * نیرت ح رد

 55 2 ۳ دو مع ۱ ی
 دز و لابقت اب ملا> رد هک (تن وماداب)ینایمآ نژیواهیووینندامترتا نیرتلاح

 تسا هدش هجا وم یدمکیاهملیقب تاد:یق الع

 2و رخ

 نیلاتاید 0
 :ریهتیاه نندمآ

 َن : ویلاق زر وپشع هراتس
 ت زاو ۳ نیئدام ند

۰ 9 8 ۳ 
 (یبلد هوا و فو رعنا وخ

 ۵ سیئولیرج

 امتیس كمثآ -

 تذل ودرنیب امتحار



 ۳ ام 7 ینایدثرمویک هدننک میظنت ۲  ۰ به ۳۳۹
 دب ین ۱ ت

 ۱ رووب هتفر امشیسب یم ملبف ندید یارب هک یبش ُ
 / روب نبنچناب دزوآ رد یو دب نیا ۳

 ۱ زار یس اغ «؟دیلاب یمن ملیف شیامنذا یدهنجژ وته 1 و

 رج راست [زا «هد دید نادرک رسامتیسرد یلاجیب 1
 ۲ یرلجد هکسماک مد درگ یباقشوخ متساوخ ۱ می 4 )۸ ب ۱ اگنه " مشاب هدرک یباقش ۱ 7 ۰

 ۲ .ینیامرف من اغو مشفک هدرک ناشب اطخ,دن دیس رام یلدنص ز 2 ۰ ۱
 ۱ رارزو نیمز وادما رب وک هک من اشثث و نیا دو,« دیاپشنب هد ۲ / و را

   ۳1 ۱ ۲ ِ مم
 ۱ رس و دننسشن هدنب یاچ دیبلطیم ادیداهنشیپ نیئچ ۱ #

 ۱ ریغ موزیم ردنآ ورد: «اجو یا ربسلغم هکیماکنه / رحم * 2

 ۱ ار ملیف دی داذک یمث ارچ ! دینیشنب افآو دیوکیم هک 1 ۷ زیرع ناگ دنناوخ

 ۱ رب راذکیم یچامش و رثیامساادیخب ارث 4 مينکاشامت / نامه اش یلاسدا بلاطم زا یضعب هک هدش هدهاشم نوچ
۲ ۹ 

 ۱ () ها شن بت تاوح نساب اذل ددوخیم شوکم شب و مک «رمزورووطب هک تسیاهناتساو

 ۱ یلارسما رهب 9 ۱ رطاسخ دوش یمس بلاطم نداتسرت هد د اضاقت ۲ سو 1 هرظانض رود معتلا ۰ هک هی زا اتخزا هلبس
 مدح 1 ددرک هیهت یبلاج

 نیو 1 -هنش ون زا سابتقا هک یبلاطمزا كیره هک ميتک یم مالعا ًاعیرص
 دروفا رک نوج هرطاخ ك دومن ميهاوخن پاچ دشاب تالجم یاه

 ۳ ۰ و مو و و حد + حد حاد
 نبآ , هم كشخ نوت ریش دین زن رهشددیز و ررمخآ یاهلاسرد ی ۳7 ۱
 تسامیمیدایسب ناتسودذا زا یکی دیدژاب یارب كروب وی !یتاعوبطم هبحاصم ۱

 اب 1 ینکن خب ی دوزخ ۳ طم واتس !متساوخن لوضف لوراک نیترام شی یهتج هادد:ملشسوی وا زا ۰ ۰
 (] ) تا رط ِ و تسود هکیناوج هاک ات عقوم : ئاع دیزاووابتا-رض

 < ؛ رادمامح» یابملفهشب رته

 ناشباج اهلوضف ,مرکشتمیلیخ یهانوک رایبتدمیا ربیوسنارق
 فف وت دابآ رپم هاگ دورف -

 هک نی ربخم < تی رفت» زا .دومش
 «.منک شرعهچهللا و 1

 نيا هک دوبهدینابت یدنچهلب

 تعغسو تقس نامیررد ۰ هراچیب
  دش هدجب ناشیا تالاوئس

 هک یرخآ تاظحل رد هرخالاب

 ارف نیندامیارب ناربست كرت
 یتالاوثسنی ربخمز| یکیدیس ریم
 تفایود یئاپباوجو دوینحرطم

 دیتساوخ رگ !تسایرگیدناکم
 .. و دیئابپ اجن آ هب هدنبابدیناوتیم

 قیاسهک تسالبلد هچب.س
 كزان بل یاداد هک یئاپبناخ

 ؛تفلک بل یاپمناخ الاحو

 نامانش ناود هللاو - ج
 یاه درم الرا هکنیاپ دندقتعم

 دایز هجوت رمانیابیدام رایسب
 هک تسا لیلدنیاب ایناث و دنراد

 ندروخیا رب یرتشی <كيتام»
 ؛دراددوجو ندیسیل و ندیکم

 ۰٩یدص رک اامشرظنب بس

 ۱ دند

 ۱ هدش نیشامراوس دوب یم یانشآ

 رب _تنعل ).تسشن نمتسد یولهپ
 . (!دوب وت یانشآ نوا وگف ورد

 تشاد دارصا یلیخ اقآ بانجنیا
 4 نانادت >د هب شارءدنب هک

 راکنیاذ| متشادراک هک مههدنب و درب

 ی اجر تک رشنآ دیداد هجوت کلا. مدزیم ٌنایرس . .ییزگپرا رقهبوتدروم .دنهوب نیتدامو . دندیسر ارف نا
 تخ مند یارب و هتفرکاد فرط رد یرکید ناوج املسم هک

 نیا . تشاد دارقنمیانشآ رکبد

 ۰ تسود نآ درکیم لابخ هکاقآ

 تبن یئوس رظن و دسانشبن ارم
 نسب , هک یاب * ناو هفت
 دنلب یدج یلیخ دشابهدرک یتمدخ

 اقآ> تنگ نمتسودب ریتاب وءدش
 مدرم محازم هک ؛دیشک یمن تلاجخ

 دیئام رفب منکبع شهاوخ ...دبوشیم
 ی نبا)ا مغرگیدو " دینپشنب هدنبیاچ ۱

 ماخ دا هموخ هکر وواشیدجمآ يا ۰ ام ار هم مرور کووخ عج

 هانیه: یایم تاب لی هشدارم هک ید تقوا دد اهبیک رتدبتروصنآ رد -ج . دیئامرغب تسا نکبم بس
 كس نیادد<..نک محدمهنا رکیدب ۳ اق 7 مدیدیمميخو اردو تسود ۱ ولحا ولحو رسیوردنتشا ماد زا اپناخ امشهک تسا تلع

 ۳ ۱ شوچ یلبخ اقآ> متفگ هد رک باطخ

  یهاوخیت وت ؛هنک لول تن ویزا ادخ

 یلیلخ رفعج
 !تک رب دهدب ادخ

 ریش هنیان 4اکسدوب دوتب و»

 .هنازورتغا رفذ|سپ ایلاتیا یامنیس
 ووزین <ین یناپمابان اولیس».هک یملیفزا

 9۳ هناغب تا رک اذمیاهداپ
 شردامهک دو هدن ام هن اخب یمدقدنچ

 هدز ادصار ءوبدوتبو»و رستشپ زا

 هلتبتف و هللااشام ,هللااشام» تفک

 نانییدپماخزایج مزاج ید دق
 هنهن یاویا "نواژادمب دن اهدمآ

 تلوج ابفوس مرب شلکیه نوبرف

 ور رینت و ودشت اب اکیسدوب دوتیو

 »  هن و دهدیمبا وجهد رک ردامب
 نرولایف وص رب ریش یاهتیاکح زا یکی

 ردقنیا هک امش دوب هدیس رب ندول ایفوصا میاتسددزا یکییزود
 ردقچ ایشهک هاو : داد باوج تغادن ایم الاباد شیاههناش هکیلاحرد ابفوص دینکبن ترشاعملکشوخ یاهرتخداب رج" سپ دیلکشوخودوبشم اهن زامهک دینبیمن رگم(#

 هی منک ترشامهلکشوخ یاهرتخداب نمرگ | دیقحاو هداس

 .وکب شابدوژ !ینک رظن وداهتیا
 یک رادخ :هللااشاهدصو هل ااشام

 ۷ »< مدب



 غیلهب ۳1 ۱ ام د فر ار

 انلوراکج

 ِِ و
 روم



 دی« رم 3

 اکراهارخ اب نر

 کر سرم
"۳۲ ۱۲ 

 یحک لثم ینام مقوم نیصرد
 هدمآ شدایب ییلطمناپگ ات هک

 :تفگ دشاب

 ۰ ریماسد مهدجیه

 سپه دیه یاهیکیدرت

 دب ایم مدایب یئاهزیچ !ارچءاری

 دابژز سمس رک زالبق هکتبانآ و
 منادند .متفرین نوریب هناخزا
 دوب هدرک هلی و درگیم دود

 مندوص فرط كب هکیروط
 لیم نمو دوب هدش مر وتم الماک
 نی كحضم هقایتنآ اب متشاهن

 .موش رهاظ رانا
 هجنغآر شیاپبل <رن رک واد

 :دس ربو دن,

 نانتروصیک دمآ و

 نایفارطا رظن و دوب دابز یلخ 1

 ؛دومنیم بلج او
 تابثاتمالح ارشرس ینام ۷

 .داد ناکت

 دیتفرزانادند درن اب

 مهايترمآدنچ..هب..
 .متفد

 تداهش دناونیموا سپ - 1
 رد اش رگا یهگناو .دهد "

 تک رشب ربماسد مهدجیه خی را
 سامآتروص ,دیشاب هدزدربتسد "
 هچوست بلج ًابط اش درک "
 دن |اهد وب لسمنآ ددهک اریناسک ۱

 .هدومن

 شتدوص هسب يتسد ینام
 هلی زونه نیا نانو

 هدنخ ؛هدشن فرط رب شا9
 :تفگ و

 اجنآهکیناسک»
۳ 

 تفگ و داد

 یئاهرتخد نآ اما
 دخ | هانتیک و نخاعی

 دن |هدرکن یاهداشا هککن نیاب
 یها زا هلبس ونیدب دیاشتپچ رپب

 منک ادیب امش ه ربت تپج

 زا یراودیما داثآ هک یئام
 فرطب دشیم هدناوخ شاهفات

 وک چیه یلد تشگ رب «زور»
 شیل احشوخ رب لبلد هک یتمالع
 لا .دی دن شاه رپچ رد !دشاب

 دبعسشت روص .دوش ملاعنیارد

 دزیمودود شاپمشچ .دوب هدش
 دروغبم ناکع شاتگنا طقخ

 .درکیم یزاب نادىچ لفت ابو
 دش دنلب شیاجزا «زورد

 جداخ منادم لیک و رتفدزا هک
 اد شناوربا <رنرک راد .دوش

 ار "یشام یدزاب درب مهرد

 :تفک یگتسهآبو تفرگ
 اد وا دیاب منکیمرکف -

 هث

 :گربب رتک د دزن

 هریخ شلیک و تروصب یئام
 :تفگ و دش

 . هک دینکیمرگف ایآ -
 نم .منک یم هابتشا دیاش

 ممهفیهردقنیمه .متسین رتک دهک
 .هدش رای تنز هک
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 هراب رد سانشناور ثاشزپ

 :تفگیم «زور» تاک

 رضاح لاحرد امش مناخ -
 مهد و شوشنم الماک شنهذ
 ۱ریبلطم جیهد زیچ چیه. .تسا

 3 5 یکی وا

 ینامهدوبن نم رگ ا ماهدشتبصم
 دشیمن مضدنیا داف رک

 زا سس یاتشناور رتک د

 یئام یناب رممو یزوسلد یور
 و تخاس بطاعختم ار

 نکسم هک یراک نب رثپب +
 ۳ نیا میهدب ماجثا تس

 هل میتس رفب یهاگشب اسام ار وا
 دشاب لرتک و تقا رم

 یهاگشیاسآ نینچدد«ژورد رگ ا
 و وراد ثیح زا ؛دوش یرتسب

 :تسپن ینارگن یاجزین اذغ
 رو هیت اد شباهمشچ ینام

 :تفگ و دیشک یقیع سفن
 «زورد ابآ «هاگشیاسآ_

 شیاههچب ونمدزن لزنمرد دیابن
 ؟دشاب

 اد نا شهلام رک هنر
 شهاگشپ اسآپ هدیابدیتنه بلاط
 هک دنادهم شدوخوا .دبتسرفب

 داهرک بهم یسزب که رد
 «نتسناد»نیا فصونیا بهدش

 و دنک یمن شیدوبهب هبیکنک
 هک ی سوباک نیا رش زادناوت یمن
 .درررگب هتخادن |هباسشحور رب

 مهذا ار شنامشچ ینام
 - ناب زاب «دش هر رش دن دوو

 -يم .درکيم سامتلا ینابز یم

 شنذ فوم آ هک دنده تساوخ
 ۴ ۷ ی تس ه زیذپحالع

 تحت

 یآاپنآ ناب ی امروام .تفر بسا
 رب اد شیام*۶ یداتس بد

 ۲ یک لک ااسینام تو
 نر هاخ رد ادزور
 ۱۳۲ شر یلاحاشب اف
 ۳2 ار شدوخ پبرطضم

 ۲ لو هزبرغ مگسب ,دشاب هتشاد

 یاهدعاسد دییاوخیم ,دروخیم
 عقد زتسک دا هتسد رد یدامتم

 شزاسزایماهاو و د رکبم فرم
 ۶ یارب هک دادیم نورب

 كررو مپف لباق اقلطم شدوخ
 4 وتمامامت شرک ذوررکف .دوبت
 4 هک دیشیدن | یم .دوب «زورد

 تغبدب _نذ تسا نکمم هلیسو
 تسد زایتمالس هدید تبیصمو
 «دیای ژاب هبترم ود ارشاهتفر

 زا 1 هلان ادخ هاگ ردب
 منز هک دییلطیم حیسمترضح
 .دشخب دوبهب رتدوژ هچ ره ار

 داد هسلج نیمود رد

 ادوب هتسشن تک رحیب یسنام
 زا ت :د رد هک ار یجیبست

 .درکیم هد شناتفک نابم

 ی بآ-

  یکپ زی
 ۴ ره ابو دننفریمو
 جم دز آیه ناب



 یمهاگ دار

 شبا دنص گود

 و هداد ما نلاع

 -یم ش رظن زا نایچاش امن دگر

 تفقرب

 مک ادهک دنندلگ

 دوخ زا و دن درکیم فرم
 دلدروآ  یم رد اد و

 ٩ هفصنم تنیه ءاضعا هچونب

 ترک .هچش ره وش هک دپحچفبس هچ وچیپب وای ودهد



 متفهر بش 6 هه اممس -ع ۳ "ِ ۱

 ی اعشس یاهملی
 هرهور روش هنخ ولایدیهمب تالمج ندروآ رطاعخب ٩ تستر هلق زوسنه ت ُ ح 0 رج رام *) ول اب وین الیب

 نایب ۲ 1 1 هد .مق یتاتبلبت یاه ملیف ِ هتف رگ رآ رقدنسب هو وم یکی همین وبا ۶ ر راک ر ونخ هدو شازا یلاغ هنحح مطقاب تسا هد ۰ ی نام 2۱ ال نصر سرم

 ل ابیت نقاب یر و رون هتشذگ ۱ هک دع ۳ تر یو ۳ ما تعابو ۸ ملبتژا یصوصخم لاوبتسف اریخا مهمانسدرب یوروامتچ یولج
 / 4 مس دو رکیم ل ابم زبت و هد یتانیلت یاه یچبدب یلدخ وجن ید , تسامدش ۳

 ناسی تم  ت لس نآدد یاربیتاتیلت هسوم هفن رگ۱ تسا ها دص ن هو ره اهروتت )و رپ دیدش تدارح اهملبف لبف نیا ناکدنتک هیهت نآ رد ۱ فر رگا تسا
 قد و ی رک د ی 2 5 رب و وعرونن 1 یثحا ران بت لوصحمیاشامت یارب یبوخ تصرف یاهقیقودن یلادنس یبک کی هیت

 ورمزج دن ی ره تفاططبا رشنیا زد. دن وریم رابشب ابوزآ رسا رس ناژاسلسق ششوک یاههارنتفابفو رصمت و اهتعاس 1 1 اه نادص اطد  ۱ 1 ۳ ۳
 رانا ناو ۳ ۹ 8 : نب رت یلاع دیاپ دوتک [ هک تساسرب یغاغیلبت یاه ملبف هتبلا . دنتشاد بفلتخم یاههتقن حرطد نوکاتوک
 مال > ملی 4 زب واتقیقح رداب هدننس هبار یزاب ۳3 دح رس دد ناوش یمت اد ناتیلگنا یاهدوب دودح ظفح اب ات هباس

 ملب» می دهد هلارا نی ردد فیتک ٩ .روتکز اهملبف ع وت نیااب هیاقم یبلاق رد ار یمبسو هدیا ۰ تسات ۹ عرخپد ۰ هد ۱
 یرنه رسطن ۱ یا 0 تسد رد یلصا تردق امتیسرد  ملیف هک ا ریز داددارق رکبد یاه . دناجنکع روانتس ِ او تسا «یذاس ی 1 ۱ ِ

 کر رب فن هطبس ی ناد رگ داک وا زا دسب و هدننک یاه ملبف رو اهدوشک ریاس ناژاس  یارب_ یتداجح یحزاک م ون هته اییبس فا رب كشنودان ۲ : ِ

 دنسیلو:ابیز ایتیسهدرب یود شات
 تیدودحم,دب امت زد راک زا تلاجو

 بوخملیق كم هبهت نح هک یتق یاه
 یاربنوک ان وک یاههلاک زا یتاتیلبت
 دحزا حراخ دبآیمشیب ناذاسملیق
 اه تیدودحمنیا و تسا تیاهتو و

 یاههلح كرادت نیح تالکشمو

 بلج رد یمس هکنآآ نمض یتاتیلبت

 ین داجت یدلاک یوس یچاشامت رظن

 یارس یا هلسو دن راد یص وصخب

 و دن دوآیم مهارف زین يمرک رس
 مه نانآ یاه ملف رکید تراس
 تساهدننک م رک رسمهو یتافیلب

 ِ افیلت یاهملیف هیهت رد« فدهر
 زا رب هتمز دونک آ یا رب و

 ورادنووج و دادعتساو تبغالخ

 تسب هویق زانف رک املیسروروتک ۲

 - همون فرطزا یداصتقالما وع هک

 نادرک راک یصخش ثاب رظن و هدننک

 وروایم دوجوپ ملبف یرنه دومارد
 یدادب رخ لوبابار روتک آ هدننک هیهت

 و وشیم .بوصعم

 ماگناب میوکب_دباب همناخ رد

 رپ اب فسات تب او
 سلاطم هکیتدوص زد

 زوریف یرگید صخش طسوت روب زم
 ت روتک آ كب

 ۱, :تشالگ هک هچن اب

 ورک قب دصت

 , دشیم .هنشو یا« ر

ّ ملباف قیمعو شزرا امبلس
 

 دنتشادیم رب . دداذگبمنادرک راک رابتخا دوومهدرک 8 سپ تسا نتفبرف عون كي الم .داجیا و نس هد كکم یئامنیس
 ون عده هیت روتک ]زادوخها ول دنیاطمزبت هاو ٩ و تینسولخاب زین اهملیث عوت نیا .دوخدح نبرخآ هب اهرتیو نیدان
 2 رد مهلبس وواب «ینیش» كيداوتجب یک و دنوشییت هیهت كای دوظم هکنانچ هتشذگ اهنیاهمه زا دسریم

 رم . دنکیم هدافتسا دوخ ملبق نشخاس 8 یداظننا یئافیلبت ملیف كي زا رپ  تكينکت يناقيلبت یاهملف دش تک
  یرادریلف ٩ رد دیاب یبلیف هکتشيا رما تقبقح ؟ مناوتیمنم كلاثعم درادنتاغیلرترم "همه و دن داد در سوخت هک
 سل لقادح فرص اب و تقو لقادح 8 راب دص اه ملیف نیمه هک متکاهرا یداع یاه ملبث هیبترد هکادینوق

 سر بن سپس بيرون سای

 وفات هدزتشح و نیمز رس و 2

 تشاد .نترب هایس ساپل هکدوب یمادنا كيداپ ورم
 .دوب هتش نیژرب ناصآ و هداس

 زار شدوخ هداب رد .تقوچیه. ۰ . «دینک ادص نیش ارم» -

 ۳1 ۰ تفکن یزپچ نیا
 لر مادآپ ثاهلبتف هک دیروایب رظن دد اد یتیمانید ۰ ۰ ۰ -

 لن نآ زا ناسنا هک دزوسب ادصیب و مارآ ردقنیا , دشاب نتخو- لاح

 رخ تیم تردفاب و دوشیم رجفنم تپمانید نپا هاک انب یلو. . ,دنامپ

 ناونمب هک یدیلپ داثآ نآ زا شم
 دوشیم هضرع نایچاشاتب یمرکرس
 ناهذا و داکفا برغم عقاورد 1

 دشابممتلاصاو شزرا یاداد تسا

 یاه ملبف دروم رد ی

 دا رفهدافتسادروم ناوتیمن یناغخیلت -

 لاس» یط هک یماهتف رشیب همهاب ۱
 نازاسلیفیا رب هنیمزنیادد

 هدرب تشب نادنمرنه
 و هدننک هیهت نب رتهب نا وضب راکسا هزیاجود ۱۹:٩ یرداعرد

 . دروآ تمدب «تلماه» ملبف یارب لاسدوتک ۲ 9
 دداجب رهمانشپ اما دیدحدن هلذ و ایل ا رتسا یأهرهشدد -- ۷

 درو آ هنحص یدزبادموس

 قس ۶ 1 ۰۰ ۰ دزب ریم مهرد :دزپچهمه و یبنوتتآو و < رناپوئلک ودآزس > سییدد ۱ لاسرد
 /  «هدادتهابش ارگ یناهنب یوربن نانچب درم نا ۰

 سبس و دزوآ هتحص یدرب «یلنیربد» شرسه نافتاباد «رتابوتلک
 ب شیامنادسپ ود نیمه یددوربدد متد لاس كيتدمو تفد اگیرمآب

 ۰۱۹۵۱-۱۹۵۲۰ ) داد
 ۳" تفایردروند نویژل ناشن هسنارفروپمج سیئدذا - ۳

 ناتسلگتا -ویلبد .سا ۰ ندنل

 نو زا ریش )0
 یولپپردنب و تشد رو



 یحند »اهن ملیف

 دنها وخ كار زب ء گچ وگدیدر تیب هکتیملیف

 شوما رژا رثا ه رطا >ح و اهدا

 نومذ دذها وز

 راشمد را سدا دن رد تبیان

 د و ورلاهفورعم و ریه ناشرب رنهدلا رتشاب 5 ِ

۳ 
 دز ] هزمرق
 ۱۳ صحم هپ

 «تسا رید یلیخاد رف»ناع رهق و یا اترا ب وب>م و راتس

 راد

 (ابیذهدایشت])ملءف فو رعم هشیپرثه

 زینناتسان نصف رد یتحس۶ راهنیس

 دهدیم هما داد وخ یلاع یاهملیف شبا

۴ 



 نيا) هقاسم نا دن ر

 تسیآ بوبحم هشیب رنه

 ۱۱٩( هرامش)

 |دهشع)

 (نأ رهت) یدو رفج ماسح ۴

 (اداتسآ) یرتاب دنحم- ۳

 یرمگنن وم : حیحص خساب

 تفیلک

 یثامنیس تام ولعم» حساب

۳۳ 3 
 لیقهرامش «دینامزایب !ردوخ

 اه من نیارد بیترتب «تدویه ی یی

 نس دنشاب یمنامل | «ملبف كوز ره هن اخر و,«قشعلن وت» ؛دومن تک رش ی و ۳

 رنابیزوو«للجم یوزرع»«<رنهو تسا یلیفمان 4دایدرگ» -۲

 «ابیذزا و «كرامدب و دراچید» كارتخاب

 ۱ (دب دح هعناسم گب»

 ژاكي رهد دشابیم یطبارش یاداد هقباسم نب
 دیاب دنشاب هقب اسنیادد تک رشب لیام هک یناکدنناوخ

 دانیده ۰ "اباد ربژیاهلاوئسژا كي رهخساپ -۱
 ۱ دنبامن همیمض هدشن لطاب ربمت

 ۱ .املاونس نا ماعتای كلي خساپ دیناوتیم -ب
 . دیراد لاسداام یارباد

 كي یادادیئاهتتب ریز یاهلاوئسزا كي ره -۳
 رفن ۳ هب هعرق مکعب و دشابيم هلجم ههام كي هزیاج

 بیاوجدادعب مادک رهپ هقباسم نبا ناک هنلکتک رشزا
 4 .دوشیم هداد مزپ اج دناهتشاد لاسرا هک یحیحم یاه

 هچ «بلط بوشآ » ملیف ناتساد هدنسیون -۱
 ؟ دراد مات

 اب «یر كم نودروگ » هک یملیف هس مات -۲

۱ 

 لوا هجدوو روهشم ناگشیپ رتهذا یلتب امهنفه نیاروناکب راک
 دن !هدادشب امن نا رهت ددوا زا یداپ) یاهملیفنونک ات هک "شایع ددویلاه
 سوصخسم ینراجن تور وصمزا ,مه یدادقموا یاهملیغ ءابت :نایمرد

 ٩ تسیچ دومن یزاب «یدسیرود»

 هچ لوصحمیرگنابرودریوصت» ملیف ۳
 ۰ ٩ تسیاهناخراک

 «جادشدزیچ ۳۷ هک اوشیپ رنه مان 4

 ۳ تسیچ دشرهاظ لوغ شقت
 او ۱

 اح یدحالتشاد هک یلیب وبجمزآ هتشذگ یاهلاسرد هک د داد دوجد دوویل

 یلد هن وک همه یاقپاپ دداتیوهک تسنبا همهذآ رتمهم يلد شه
 ناعتاب هک یلرتسو مین رد اروا هنادنهرته ق زا اتح اض «دشابیم

 ۱ دیاهدسید دوب ینابه «رن وچ رفییچ>

 هعرف مکعب رف هس هقپاسم نيا ناگدننک تک رش مان نایملا

 هزیاج ناونس هلجم هامس اهنآدا مادک رهپام هک دش دنهاوخ
 جت یی در نان اب ایش 39 ۰

 ۳ تو



۳ 1 : 
 ۰ هاووسا تا۲ )0 ۳ ج) ۱ لرد اهرم شن رب رج

 و | همان رب یا

 م رحم ناب رتشد دما را ی /
 2 ی

 اش نابآرط ما رد یاعهنومص دژ هجاسیب یسن و یا 1 ۱ 5 هقماسیب یسیلن و ینانرثا كي

 تشاد دعاوخ هگن یتعارانرد ابتا 6 ار

 : هلا رتشاب

 دم رده نصرترف یسیاکنا بوصحم هراس زن وهمس نیبج

 »+ زرج دو رطم» ملرف كررب هثبب رنه درا وهرو رث

 ,٩ نو ی 3 1

 دونرم بوسحم ریخ| لاس دنچ یاهملیف نیرترثومو نیرت قیمعزا یکی «درزربا»



 5 تک رش اهنآ ردالبق یو هکبئاپلف
 ؟تب تساتواقتم هتشاد

 نیا هیهت یار ویدوتسادنج فرطزا :
 هدش لصاو دجمب یتاداهتتیپ ملیت

 راننیا دد زونه یویلو

 اسب ات هکن

 ویدوتسا نیا تالیکتشت زا ناجمه
 ات

 ین ویدوتسا لقتسمروطعب ۱ | ودنگ هد 3 ِ
 یدادرب ادص و پاج یا رب وهدرک سیسات
 ناربا ویدوتسا تالیکشت ذا ملف

 دیات هدافتسا

 نیا هیهت عورش راک تامدقم
 زاالع هک هچن ۲ و هدمآ مها رف

 روب زم ملیف هیهترد دجم یداکم
 یا ریشدمح) یداگمهمب زاد عالطا

 علطم د تدذ اب دادریملب
 . کا

 !هنادنم رنه دیدج ضرم
 نیا لثم اه زورتیا و

 راچدنادنمرنه یداکیب طرقژا هک

 دبرادلوبقمه امش تسین ككأش
 یکدنسیونب نادنمرته یتقو
 یرهاظنویساروک د یتیابدت )و

 یعشو و رس .دشاب لماک
 اهوم ؛ هتفرک اه هفاق ۰

 | هدیوج رس دادمو بل هش
 | دنچ؛ تادرقمباتب هتلا ..

1 
 تسدرد

 :نیتال رشد مظند> تی
 .هتشون یاهنعاک یرادقءو وددا

 » دنک )ررا

 ۱۳۳۳۳ حر و وا

 1 ناغیادوخ لاو دقدومرم تجارم
 () نازاهتبلاو دننکیم تیافررامظا
 از قباطم و هدرک ناکبار یرقس هک

 ۱دیذ وردنچ مرک یمارب
 ناگبااب قح دناهدنا

 اب لوح
 رذگ یشرخب تم

 | یصوصخ تاعالطا رب اب

 تیقفوم لاو دننک « یشامن رله >

 -هجب رفقا و قوذاب صوصعب هعات رب
 دجش« یگنس هوک و نون ایخلاب یاه  ِ 9

 دوب یعطق و یمتح
 و »و فو و

 )وند

 هجوت ددوم نآ یاهژادنا مشج
 مدب رفکس» تهج .تسا هتف رک دا رق
 نوبساروک دزرط شناحا رطو تنه

 اتسا دراهنبادیرت[:

 , كنچ زا لق هک ار

 ناملآ ر

 شدروم
3 20 ۱ 
 یحارطرضن هطقت زا مدپ رففسدو

 یاهملیف ریظن یداثآاب هجنانچ
 میدق .تسنوصریکا 1

 لمعكي؛دوش هساقم «یداکیلاک و

 تسا هداد ماجنا یئا ٌرمقمق

 سح قسقد هبنج یلک دوط
 نف هی هجوئاد ثنالرتب رف یرته
 هوجو«هراب رد .دهدیملیکشتیرایعم

 رن زی | تول مت اخ كن هل ملیف یرب وست

 9 هب وخهچ لوب»

 اب اب یلعو ملیفرد هکخآ ا دعب
 لدنانرف

 «سیداب تالیطعتد من

 . دوشیم هیهت ستسیت دآ دتبان وب

 نیهب درب متمت هدوسآ و تحار هدروآ داب یاملوُپ نازا
 میصت و هدشیکببتسد «پوهبأب» دوخیب رت راکمهاب القان نیا تلع

 ار برضو قرش مدرم یاهلوب رکیدکی افتاب یلیف هیهتاب هک هنفرگ
 یراکمکحم زاداک و هک فورعم لوقب و دنیامن ریزارس دوخ یاههیکب
 ومکش هلیسوب هک هندومت .تود كرک ااتنآ زا مهودتیا «دنکبن ببع
 زاربن دوغ و هدرک كمک ناشروظنم ددار اه آدوخ یاب قاسو هتیس
 ؛ دوشماعو صساخفورععو هدرب هدافتسا نیدمک ودنیاتی وبحم و ترهش

 یسناپنک رد دل | وسادرک ین اد رگ داکب

 دنتشاذگن دادفب هنسررک مد رم <

 رپ دد شد

 زارراک كي و هدرک فقوتم
 تكياب: ميددادهگن تباث هدر
 0 ۱ لدامتم نکاس
 <. ميتسههجاوملماک

 رد هک ییلاج تاکتزا یکی
 * نباعر ملیق نیا یاهنویسیزوپمک
 _رنهو ناکدنسیون زا یخرب و هدش
 .كبراک دداودا نوچ امنیس نادو
 نآب اتورلواپ و زاسروک دو حارط
 نراقت و عوضوم دن اهدرک هداشا

 هكندلا رهاظهک تسا (۱)«یریوصت
 ونابنوه لداکلبیقذا شنا داکسهو
 ۲ وناو (نادادربملیق ) وئاتیررتت وک
 -لداک و توملتک كسیدا ۰ هتنوه
 .میظتتدد ارت آ(ناحارط) تخربلوف
 هاک ساوسواب ملیف را هنحص ره
 زا هک تسناد دیاب . دن اهدرب داکب
 دد هنراقم داجیا : كيتتسا رظن
 زوپمک ره یریوصت رصانع

 ]سن

 روکز د
 یورارنآ

 و ححح



 نا ریاامنیسیا وه و ب ش وخهچعار

 نا ربا اهتیسس یلنخ نلاسو

 ریادنبهداک در۰ طظح»یناوم" تالوصحمزا ؟ددیگند عام یلاح داکهاش هل,
4 9 

 نا رکتراع

 هم ادم  رسد ید مر جم زاب :دده نادنمذالع ِ_ِ «ریتنا یاهتیقف وم زا دتب هژآ
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 لتم ار مور ماست مناخ .دندبرخن ی زیچالصا متخ» اقآ هو

 < دت دعا رفک خ رسلک هتاغت اپمر دلم تاضد

 رد لشا دیتسار , مهش صمتهرایب كرسب یاهعرح ندنخزآ

 یرتشی تدلا وتسگرسب زا متسا وخ .تشدریرفک هچ «خ رسلک  ه هخت بپم

 وی را رقنباذا .موشملطم رم تیقا وزا مدوخ متسن اد حالصیل و متک
 نیمدضتسم داک نیا ددو تشادبمناهنب یمزاا د یلطم لشا ر هتشتک هتقه هح

 یزیچ تشک ز اب لخار یتقو دورتآ. ووب هتخاس تسدیض ووخ ابرار

 ءاردو

 دون هماندنچ دیاب هکنیا رس لشار هسزور . مدروات شیدرم
 » متف»رهش و دن درک رضاحاز هکسلاک مرادروتسد مهنع . تفر شتاصاب

 ء متخاتش !رتانآ یکی . دندوپ یهام دیص مرک رس یاهنعرمتب_راتک دع
 و مدرک زا اد تبحصرس وااب .دوب خرسلک «افتاسپم مدفتم كرسب
 لها هک یاهناکی رقاسم یاذغ یارب دهاوخم هک متسپن شیاهتحصژآ
 ادج یو او متشاذک شقک ردلوپ یاهکس . دنک دص یهام تس ایلاتبا
 -لک هناضت اپموو یورب ود تسدد هک ییاهقباق زا یکیدد ینعاس . مش
 اجن ادباد صاخشا دمآ و تقدو مداتسیا رظتنم ووب هتخادنارگنل خرس
 نمزارتدود رتمدص . رهظزا دمخنی تعاس دودحرو . متفرگ رظن ریز
 ناور هاغتاپم فرطب دش هدایپ ّنآ زا یدرم و درک فون یقیاق
 یهاکن فا رطاب و درک فقوت یک دنا دیسد اجنآ هد یولج یتقو .دیدرگ

 یسلانیر .متخاتش ادوا متشاد یک هلصان وااب نوچهظحل نار» .دکنا

 دو

 ارم نوچ دوب مداظتنارد لشا» . متشک ربلزنم یوسب باتشب
 نا رگت .یدوباجکهواح ات . یتشک ربهرنهلابودیس رب نارکن یحلاب دید
 <« مدوب هدش

 و دراد فیک یلیخ ینادنیاق یتسا رد. متک یروخا وهمدوپ هق دو
 6۰ تصارتهب خرس لک هنااخن اپملخادزا رد یاوه

 هعدقم قودب . دشرادون یتریحو تپبلاح لشاد نامشچرد
 ششوک درادن یموزل و ماهدش ءاگآ شرسزا هک مداد حرخ شیارب ینیچ
 ميتفدیو نمیثن قاطاب مهابءاگنآ . دداد نلهن نمزا !دیلط دنک

 خرسلگ هناغتامهم هب یملانیر هکت تدسنچدمدیس رپ واژن آددو <

 «دداد تماقااحتا رو_تس

 رج «تسا هده] احتساب

 کیا رج
 : ی سنی مت وخ وا زا نه یار

 رود 1 و حاتحا یوزیاپیابنهارب نمو تم ناو 2 و

 _ _ هاقن بپمرد هک متفکد یاب بیم یویوادت

 م ۰ دن و دناوتیع یفاهی بها و هچو

 و
  دفء درادت یطنو و ریو موصو نم

 ۱ ینکن تلاخ» نمدلاک دد نیاذا شیب

 رورورو برف هجوتع نم یداد راظتناوتو
 مرا و موشب

 ۳ < مع زت یل رح

 هتفود رک , تسور* ود ین اب دو سره و

 روکم ونبلسم ان وتژابدوب ,یکسمتشا مفع ناتلکناب یملاثیز
 را ی 2 دنک و وط

 را یارب و مرفتنم یفلاتیدزا ی یرادقحوت« یلب

 2 < مداد یلیلد زن دوخ

 «وکن ادخارت ؛ لیلد هچ « !رچ و

 نوادمتسودآرت هک تساهلاسو تس یشاعدا هکنیا یاربد
 کو دع بارطخ و تربحزاجدنم نانئس نستخشزآ لشار

 ررویووب سود نماب شیپ اهلاس درمنیا ؛ یاهتاقمحا یاهن رحهچو
 و۱, تسا هدوب یدوسلد یاهنهادمیارب یکدتز یاهژا رفو بش ماست
 ۲ اهلاسیمدوبن و رکا , تساتشآ یک دن زدیم تانحمو تیام مامت

 نسوو اهلت وا یلب , تسنم تسود یدلاتید .مدوب هتفد نی زا شب

 6 تب

 توانترد یو یاه_هتفک یل و دیوکبم تساد لشاد متسنادیم

 الاطباب وکب؛واب» متفک لشارب . دادبمت یربیثت یدلانی رب تیت نم

۱ 
۱ 
 ی
ِ 
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 +. ددرگ ژاب

 هبامزات یلو , تفردهاوخ دوشمامت شیاهراک تقورهوا»

 رمک | ها وخم ار(شتسار ," دن امده وخ اعتیاددمراد جابتحا وا دوج وب

 لماحناونم ودب ای اجنیاب مبوکبمواب یشاب هتشاد | رمزاژ] و دیدهتدصت

 «.هنامب هناخ نیادد: نم

 <د رک یها وعن از یزاک نینچ تارجوت>
 < تسنب قطنم هناخنیا ؟هلارچ *تارحو

 متنادیم دوب هتف رک رد[ یتلع تدومب یاهژراب« لشارو نمنم

 هةفردنچژا سپ . ملک یضارتعا مناوتینیوفرح نیرخآ رباریروهک
 نیس تفکن انک هی رک ل شاد دوب را رقرب یدولآ مشغ توکسام نییهک
 نیمزب رکیدوابکی . ملک لصتاداهراژآ و اهجن دنیا هبن رمود مناوتیش

 <؛یسهفیم . ماهتشادژ و ربمآ اب ؛داهارجام نیمه

 + الاح . میپهنیم یدآد مفکش یاوجرد تخوس شااحب ملد

 وازادید لصحتنم یارب , دناس هناخ نیمهرد دیاب هدب ربع یهلانید

 »وا و يورسب خرس لک هان امهس هن ابفتموت هک تسنآ زا رتناسآ
 ن یتکت اقالع

 ۳و ارط نایهاب , دعآ ام هناخب یدلانید دییژور

 ۲ ۰ دون تشاشب راهظا میدویهبژاو درک ی سربلاوحا نما درس

 . ۸ هینشلهارزاار  لاوماو کالما یراذگ او ربخ هک داد حرشمیارب

 یی السا ی نوا رف نشه تبطیو



 سس دوخ وسپو مدسرب یا تنگه با وخ رب
 بد رتدوز تستکس . تسا لخاو 9

 مهاب و مناس شرظتم نعتلرزو هکن اپ متک هدامآ یو ۳
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 نام یارب < ملاحتوخ یلخو درک هناتا یاب

 تم ها جر ۹
 زاناتس اهرفک رتشس زشا راص وصمنأت زدبنک دلالت اب یه

 تیاعرا دیس دراوم رتشی زد لقاال اهورم ام یلو تا
 دباتشرماتیتاو هحوتماش هک تسا یتقوشوخ یاج تو سم

 اسب اد یندبدو یاهاجیتاروتف رو متاوتب هدنپآ لاسواپ منادت

 قترحنا

 ریتت یفلاترب تین رم رطت هک تساوخ نمزا لشار ۳۱
 درک هقاحا روخ راتفک دین ات یا رب وموخ تسودوآ ابو مع

 ارگا .تسا هدمآ ششوخ یلبخوتزا تاقالمنیادد یدلایوو
 نا سب بهش هصهاوخ رتیب یلیخ زن نمیارب هیوشتسوو مهاباترو
 تفرنو ری ناطازا و درک یطغاحادخ نمزا یشژاون نی رتکچوکن وب

 یتقو مدنامرتس زورایجاب و مدشدودرسو بت واچدرگیدراب دمیزورپپ 1
 نینپشاهنایر» دمآ قاطاب میاود نداد و یسریلاوحا یارب

 یراتسرب اتفرکی تدمات مهزابدیابایآ :یتیدب هچ ءایادجو وار
 راتک یلدص یود یتقوو «:مزادنی نیومتباد مت رفاسصومشاب درمنیورپ

 موم شاهعاق رد یکلصوحی و یربصب زاتآ نوچ دوب هتکت مباوعتسع 1

 < یورب نمدزت زا تسا رتمبیداد یبجاد فک رک او : متفک
 «مشاب هتشاد تسلکسم یر هو

 «یتییادیدلاتیو یها وی دی
 توسلپزا-شهمب یتشک اب اتتفر اهنیازا بشید .تساهتف رو
 «دنکت کر حا

 ساسح)هلصانالب < مدشر طاخءهدوسآ وداشنانچ ریخ نیاندی
 راد . یئاهراک تقکسوا» مدیسر لشا دزا . تساهدشبوخ ملا
 دوشم روطچ اهزاک نآ فیلکت سب .دهدماجنا دن

 رهیع دارو ماجن|اج نسهرد اد رتسپم یأهراک .تسن میم

 «یسح یضارعواح ابآ .دهدیم ماجت (همان
 لار تشا مصاف هچ ی ودوب هتف ز یدلاتب دا ریژمدوب ی

 مقوس هم تووخز مد ری واژا . دورب رتدوژ هچ ره د

 دنچییا یشاب رتناب رهمو رتسالم یک دنا رکا . تسق

 «تشذگ
 هچوتم لشاراب تاقالم روو روبمدش بوخالماک نم ل

 یاهشایق ابتسا هتفرگش یی رد نی رهعو ميالمد
 زا .یفهانزورنآ حبص . درک یسریلاوعا نما

 واشزو هک د وب هسهمان نوضم, َ

 ادب !رروب زمهمان تساوخبم ملء یلبخ
 مسوفب متن اوت همان ناونعزا ًاتمطم

 ونک یتت» ی

 تنگ مورک تفت یک

 یرادتتک ابن ۳
 روم سیال او هک دعا هدواس هلضاقال تشادرا رخت رهاس یاه«اد

 نازل, رن نانووخ غاب رب لشازو مدویسی» سناروولطود هک تصا یتخرد
 - رظخو یسزابم تفگسنلعات هک ی تاههنار ناصه.دوب هتشک تخرد

 نت منم
 یتسا او صاسحا روح لو مه رود هد فوخ و .تشح و راچو مهدتاب

 رب یویتاوتیهاس هرحازاب هکنیازای تان شعار آ یاصا .مدرک ی

 یص یو ترا تاب .تبموصسءواب زد یخی رت کت رگمد و مدوب هدر

 هک ار یاهوزا باس و متف ریقاطاب - دادیت رازآ

 تلو زتس هکد س یتعام . مدرب نماد هدرگ زی وصت هشتگ رو ردنچ
 اکرم سالصااووخ رو مو تست یا هسک و مشخه

 رد ملاح ییوچ آرم

 متتناد یسرت وا زا ع و مد
 تخت وری راریوا مورکیحر کف هکن ۲ رطاخب .تخوسصشلاح یلوطقع
 -ییهکر گیدو ینتتادتسود سلقشوخ و ناب روم یکم تا اک ادج

 ترظ و هسیکی ثجب مک موکحما روت دمآاسضملت .تسیخ و ژوت هک وووحرت
 زیع ولت واضح متسا وسر کا ..منشنلادن یزبچ مح رتو یزوسلدزج وا یار
 روویوشس تسو یزونلوو محرتزا ی تب اسم منکل وبتلشا و هزاب دا
 هک تاتو رمآ یاهس# نیرخآا .یکعوقی . متناج واز ماقتارکخ
 او شووخ فک ءرنمو# نمدافع هیامنیا .لشا رو موب هتشوت نآنح
 رفع ننیرکآ «دوب ههرکم وسم ادزوربم۲ لتااد یتسارفیآ «.درک
 تیوشموع هشتق زکیریواب هک ویناسآ لصا دیار ب الستحاد تیقا و
 متفر گم یصت موی بآ وه هکتشیازا لیقسشت 7 ۰ درب راک نم هدومردا رو
 شرع زا رسو ملک اد شا رهطع یفهک ربات مشوکم ومشاب دوخبطاوم
 مدوآ رد

 شهاب اب میدعآن ور اسیلک زا یتقو دوم هبشکب درون
 زیعول و ميدیصت رم, ووسکس مولا و تار مدرک ت ققاروح لشا دزا یصا و
 ترووب رم اس زا جا هک یتاطحلزو .دوشتوعدزاهن فرصیارب
 فکر سا کیست رزاذگن ایحزو ناناسپماپ !رتتوع» عوضوم لار
 ربدمآیسووسفر طع یو تم دن درکشیم راک تب دو لی یصتچ هک ینا رک

 را تم لب مع التما اتسهعآ . یلشایاقآ و تفگه یسد تری یتف
 ورم .تسا هشت مامتزونه روشهتخاس كرفب یاهتا .تسق روتسا
  خاسلوتتم حیصا» رفز# و مو رکم امت ۱ رنآت سس بوچچ و یدتب بلا
 عصر اتسکسااب | یزدو ت ننآ ی ود یسکد یتاب ضطاوم .دشميهاوخ
 .« نویس رم سبوس هشابب ها اناکنهنبب .تسنکسص دسر بم ظنب
 هضرط مک وب مهار خ .بطاوم هکم تخاس_شسمچ را وپورکر کشت وا
 ۱ ءورت لی

 زی لا دویست هکسلک هکیزد زیپ وگو نم تسب تشک اب ده
 یعو دو ددیولح هی اعخ رو هنن دیو وه یاهع ادیزاد عاللعاو ناب آچ مدیر ما .دهتالوسو ریو هکسلاکد و مهیا
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